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[Nummer 33]
Inleiding
Xandra Schutte en Désirée Schyns
‘Bevroren landschappen maken mij niet treurig; als niets beweegt ga ik
er zelf beelden bij verzinnen.’
(Hermine de Graaf, Aanklacht tegen onbekend)
Zo langzamerhand lijkt het een traditie te zijn geworden dat literaire weermannen
de ontwikkelingen in de Nederlandse letteren zoals de wisseling van windrichtingen,
hoge en lage drukgebieden en minimum en maximum temperaturen, in literair
klimaat-bundels bestendigen. Om de zoveel tijd, halve of hele decennia, is er kennelijk
behoefte het literaire landschap in kaart te brengen, stromingen te onderscheiden,
een rangorde vast te stellen, te canoniseren kortom. Opmerkelijk is dat in de bundels
tot dusverre slechts zeer minimaal aandacht wordt besteed aan het vrouwelijk aandeel
in de letteren. En als die aandacht er wel is, is die maar al te vaak badinerend en
lichtelijk neerbuigend, zoals in het stuk van Diny Schouten over de ‘vrouwelijke
stem’ in de laatste uitgave. Schrijfsters mogen vooral komen opdraven in het
hoofdstuk over kinderboeken. Alleen Grand Old Lady Hella Haasse krijgt de eer die
haar toekomt. Ach, dit is geen nieuw verhaal. Maar toch, aan kwalitatief goede
vrouwelijke auteurs is eigenlijk nooit gebrek geweest.
Vooral de laatste jaren zijn er meer interessante schrijfsters dan ooit actief. In het
literaire landschap lijkt er aan dameszijde te zijn afgerekend met de code die in de
feministische literatuur uit de jaren zeventig vaak gebruikelijk was. De
‘vrouwenliteratuur’ uit die tijd stond, onder de warme rokken van de beweging, in
het teken van de strijd en het inhalen van de achterstand. Literatuur moest niet
bevestigen maar bewustmaken; de vrouwelijke personages moesten ‘rolkrities’ zijn,
niet aangepast maar strijdbaar. In de jaren zeventig zag zo een hausse aan
feministische bekentenisliteratuur het licht, veelal van ‘realistiese’ snit, waarin liefst
een ontwikkeling van onderdrukking en ellende naar bevrijding en geluk werd
opgetekend.
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Ontegenzeggelijk heeft die ‘vrouwenliteratuur’ inderdaad een bevrijdende werking
gehad en daarbij aandacht opgeëist voor het werk van vrouwelijke auteurs.
Het inhalen van de achterstand, het aandacht schenken aan vergeten literatuur door
vrouwen geschreven èn het feit dat literatuur van vrouwen nog te vaak met andere
maatstaven wordt bekritiseerd, vormt nog steeds een wezenlijk onderdeel van het
feministische project zoals dat bijvoorbeeld bij Vrouwenstudies wordt gerealiseerd.
In de jaren zeventig schreven er ook genoeg vrouwen die onverdroten hun eigen
weg gingen. In de jaren tachtig lijkt het literaire klimaat echter veelvormiger en
veelzijdiger, ‘veranderlijk en wisselvallig’. Misschien wordt het nu dan tijd het
pejoratieve predikaat ‘vrouwenliteratuur’ eens en voor al af te schaffen en de literatuur
van vrouwen niet meer afzonderlijk te behandelen. Het etiket ‘vrouwenliteratuur’
werkt immers diskwalificerend. Hier doet zich een pijnlijke paradox voor: schrijfsters
die noodzakelijkerwijze opkwamen voor hun eigen beleving van de werkelijkheid
en die op deze manier aandacht vroegen voor ‘de ander’ in de maatschappij, kregen
uiteindelijk geen positief, maar een negatief stempel opgedrukt en werden genegeerd.
Maar het niet opeisen van aandacht betekent onzichtbaar blijven. Dit probleem raakt
de complexe vraag, hoe ‘de ander’ (zwart, lesbisch, vrouw), in onze cultuur te
beschrijven. Met de nadruk op verschil, of op gelijkheid? Jammer genoeg luidt de
wet van Sullerot in ieder geval nog steeds dat vrouwenwerk lager wordt gewaardeerd
dan mannenwerk.
Als er sprake moet zijn van demarcatielijnen, dan lopen die, zoals Hella Haasse
in Raster aangaf, ‘dwars door geslacht, leeftijd, nationaliteit en taal heen, als gevolg
van een instelling, een innerlijke aanleg, die bepaalt hoe wij de werkelijkheid
tegemoettreden.’
Niettemin blijkt toch telkens weer dat er, onafhankelijk van de kwaliteit, in
literair-sociologisch opzicht wel degelijk een dikke lijn loopt: het werk van vrouwen
krijgt nog steeds vaak niet de aandacht dat het verdient. In die zin is het afschaffen
van het hokje ‘vrouwenliteratuur’ vooralsnog een utopische gedachte. Op de voor
vrouwen ongunstige getallen en percentages is de laatste tijd uit en te na gewezen:
volgens schoolboeken bestaan er nauwelijks ‘auteuses’; in overzichtsbundels als
Literair Lustrum, Kritisch Lexicon en Het Literair Klimaat wordt nauwelijks aandacht
aan vrouwen gewijd; in
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overzichtsartikelen van literaire tijdschriften komen nauwelijks Nederlandse
schrijfsters voor. Alleen in de boekenbijlages en literaire supplementen van dag- en
weekbladen vallen de percentages voordeliger uit.
Het verband tussen overzichtsartikelen en opname in de canon - schoolboek,
litertuurgeschiedenis en klimatologische bundeling - is de laatste tijd ook afdoende
benadrukt. Het werk van het merendeel der schrijfsters wordt wel degelijk door de
literatuurcritici opgemerkt; vaak wordt het nog positief besproken bovendien. De
logische stap naar de handboeken en lexicons blijft echter uit. En dat heeft veel te
maken met oeuvrebesprekingen en verderreikende interpretaties. Een bijkomend
probleem is dat bij het samenstellen van stromingen, schrijfsters vaak ‘toevallig’
buiten de boot vallen. In de conventionele literatuurgeschiedenis gaat het immers
niet slechts om waardering, maar ook om afperking, uitsluiting en selectie. Hoe
anders komt een overzichtelijk, ‘bevroren’ lanschap tot stand?
In feministisch literaire kringen, Maaike Meijer voorop, is de mythe van de Ene
Literatuur uitvoerig gehekeld. Daarentegen wordt de pluriformiteit van het literaire
systeem benadrukt. Het is inderdaad weinig vruchtbaar tegenover de Ene, dominante,
mannelijke literatuur de Andere, vrouwelijke te plaatsen. Hella Haasse stelt natuurlijk
terecht dat de demarcatielijnen niet alleen door het geslacht worden bepaald. Lust &
Gratie zal dan ook niet als literaire ‘weervrouw’ de laatste wolkenvelden,
windrichtingen en luchtstromen van een vrouwelijk klimaat optekenen.
Lust & Gratie heeft van oudsher op essayistisch gebied meer aandacht besteed aan
het werk van buitenlandse schrijfsters dan aan dat van Nederlandse. Dit nummer
vormt een aanzet tot verandering. Wij plaatsen een zevental profielen van Nederlandse
prozaïstes die vooral aan het eind van de jaren zeventig en gedurende de jaren tachtig
produktief zijn (geweest) en een (min of meer bescheiden) oeuvre op hun naam
hebben staan. De - uiteraard subjectieve - keuze is daarbij gevallen op: Marja
Brouwers, Hermine de Graaf, Kristien Hemmerechts, Doeschka Meijsing, Monika
van Paemel, Astrid Roemer en Nicolette Smabers. Voor hetzelfde geld hadden dat
zeven andere schrijfsters kunnen zijn. Het spijt ons: Renate Dorrestein, Pamela
Koevoets, Lidy van Marissing, Charlotte Mutsaers, Margriet de Moor, Vonne van
der Meer en Nelleke Noordervliet. Jullie werk verdient de aandacht evenzeer. Net
zoals de boeken van nog vele andere schrijfsters. Maar eerst ligt er een nummer over
de Nederlandse poëzie in het verschiet.
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Ik ben als een dwaalster
aarde & vast
Désirée Schyns
Het meerstemmige proza van Astrid Roemer

foto Gon Buurman

‘Ik ben Noenka, wat betekent: Niet weer. Geboren uit twee tegenstellingen,
een vrouw en een man die zelfs mijn dromen opentrekken. Ik ben vrouw,
ook al weet ik niet waar het begint en waar het vrouw-zijn ophoudt, en in
ogen van anderen ben ik zwart en iedere keer wacht ik af wat dat betekent.’
(uit Over de gekte van een vrouw)
Er bestaat een groot aantal intrigerende literaire teksten die zich onttrekken aan het
vastleggen van betekenis. Hoe hard je ook ploetert om ze te analyseren, om thema's
te ontdekken, lijnen en nevenlijnen te trekken, hoofd- en bijfiguren te identificeren,
in de psychologie van de belangrijkste personages te wroeten: de tekst lijkt steeds
alleen te antwoorden ‘doe dit niet met mij’. Wat is eigenlijk het thema in bijvoorbeeld
Tu ne t'aimes pas van Nathalie Sarraute, Agua viva van Clarice Lispector, Le livre
de Promethea van Hélène Cixous? En wat moet je doen als je al die geruststellende
houvast biedende vragen waarmee je gewend bent een tekst te analyseren en
interpreteren niet meer kunt gebruiken? In plaats van een antwoord hoor je alleen de
echo van je ‘eigen’ vraag. Juist die intrigerende teksten die zich geen betekenis laten
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opleggen, trekken zich langzaam terug als een plasje water dat verdampt in de hete
middagzon.
Ook het proza van Astrid Roemer sloot zich af toen ik met het vertrouwde
instrumentarium wilde gaan blootleggen wat de betekenis, het thema en de
belangrijkste personages met hun drijfveren waren. In Roemers teksten echoën nu
juist veel verschillende stemmen die alle getuigen van een innerlijke noodzaak om
te spreken. De stemmen spreken vanuit een kruispunt van culturen. Het werk is
doordrenkt van vele talen, landen, geschiedenissen, kleuren en grenzen. Er is geen
centrale, overkoepelende stem, er zijn oneindig veel flarden, dialogen en associaties.
Roemers werk is een levendig netwerk waar woorden tot geur, smaak en gevoel
worden. Waar betekenissen komen en gaan, waar niets en niemand al is het maar
voor even vastgeprikt kan worden. Alles in Astrid Roemers taal is voortdurend in
beweging. Haar teksten vormen een gevarieerd landschap waarin de lezers kunnen
verdwalen en waarin zij uiteindelijk alleen zichzelf nog tegen kunnen komen.
Het werk van Roemer kan worden geplaatst binnen de traditie van de
Caraïbisch-Nederlandse literatuur die vanuit een andere context is ontstaan dan de
Nederlandse literatuur. En juist deze andere context is van belang om de veelvoud
aan betekenissen van dit rijke en complexe werk beter naar voren te laten komen.
Roemers werk komt onder meer voort uit een koloniaal verleden en het is niet
vruchtbaar haar werk los van deze achtergrond te lezen.
Het is vooral de Russische filosoof en literatuurwetenschapper Michaïl Bachtin
geweest die erop heeft gewezen hoe belangrijk context is voor het begrip en de
betekenis van een literair werk. Het begrip zou kunnen worden opgevat als een heel
complexe sociale situatie die het werk mede vorm geeft, ieder woord ‘ruikt’ nog naar
de vorige context waarin het gestaan heeft:
‘In language, there is no word or form left that would be neutral or would
belong to no one: all of language turns out to be scattered, permeated
with intentions, accented. For the consciousness that lives in it, language
is not an abstract system of normative forms but a concrete heterological
opinion on the world. Every word gives off the scent of a profession, a
genre, a current, a party, a particular work, a particular man, a generation,
an era, a day and an hour. Every word smells of the context and contexts
in which it has lived its intense social life; all words and all forms are
inhabited by intentions. In the word, contextual harmonies (of the genre,
of the current, the individual) are unavoidable.’1.
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Net als bij andere schrijvers uit de Surinaams- en Antilliaans-Nederlandse letterkunde
zoals Edgar Cairo, Bea Vianen en Frank Martinus Arion vormt het koloniale verleden
en het Afrikaanse verleden een belangrijke echo in Roemers werk. Haar taal, beelden,
intertekstualiteit, vermenging van genres, ritme en muzikaliteit zijn voor een deel
gevormd door de zwarte cultuur en de Nederlandse aanwezigheid in Suriname en de
Antillen.2. Ook het leven tussen twee culturen en gevoelens van ballingschap en
ontworteling hebben te maken met dit verleden.
Naast Maaike Meijer hebben ook Myriam Diaz-Diocaretz en Gloria Wekker3.
gewezen op het belang van de ontstaansvoorwaarden van zwarte literatuur: deze
literatuur is sterk doordrongen van het feit dat leren lezen en schrijven voor slaven
verboden was. Als zij dit verbod in de wind sloegen moesten slaven dat met hun
dood bekopen. Zo is schrijven voor zwarte auteurs veel beladener en vanuit het
verleden gevaarlijker dan voor witte.
‘Madaka ja nymba ja zisahani - sasa walaliye wana na nyoeni.’ - Waar
eens in muurnissen porselein stond verzorgen nu de vogels hun jongen.
Fragment uit een Swahili-vers, 1815. (Uit Levenslang gedicht)
In Suriname hebben vanaf het ‘systeem van slavenbeheersing’ steeds vele talen naast
elkaar bestaan, waaronder het Sranan (de oudste vermelding van deze taal staat in
een reisverslag uit 1693), maar ook het Pidgin-Engels en Pidgin-Portugees. In het
Sranan zijn ook Hebreeuwse woorden te vinden onder invloed van Portugees-joodse
plantage-eigenaars. Het Surinaams is een ‘melting-pot’ van de Afrikaanse talen van
de slaven, het Pidgin-Portugees en het Nederlands van de plantage-eigenaars en het
Engels van de contractarbeiders. Engels werd eerder een modeltaal dan het
Nederlands.
Tijdens de slaventijd mochten de slaven niet assimileren aan de Nederlandse taal
en cultuur. Met de emancipatie ontstond juist een tegengestelde tendens en mocht
er in een Nederlandse kolonie geen onderwijs meer gegeven worden in een zogenaamd
vreemde taal, het Sranan. Het gebruik van het Sranan in en buiten de school werd
tegengegaan via strenge straffen.4.
Astrid Roemer maakt in haar werk veelvuldig gebruik van het Sranan. Alhoewel
de Sranaanse woorden niet altijd in het Nederlands worden vertaald krijgen ze toch
betekenis door de beladen ontstaansgeschiedenis van deze ‘lingua franca’ van
Suriname. De woorden vergeten immers nooit waar ze zijn geweest. De onderwijzer
Koenders begreep dat de Surinamers hun assimilatie moesten
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bekopen met verlies aan zelfrespect, eigenwaarde en identiteit. En juist zelfrespect,
eigenwaarde en de zoektocht naar een eigen identiteit zijn woorden die bij mij
opkwamen nadat ik het prozawerk van Astrid Roemer had gelezen.
Het begrip ‘négritude’ tenslotte kan behulpzaam zijn bij het onderzoeken van de
context van Astrid Roemers werk. Myriam Diaz-Diocaretz omschrijft ‘négritude’
als een bewustzijn van vervreemding en ‘de wil om esthetische principes die zwarte
kunst in zijn culturele wortels bezit te systematiseren’. Het begrip verwijst naar
botsing van verschillende culturen en de zoektocht naar een eigen identiteit van
zwarte kunstenaars in het nieuwe geadopteerde land, zonder de voeding met de
Afrikaanse culturele erfenis te verliezen. ‘Négritude’ heeft ook te maken met het
scheppingsproces van zwarte kunstenaars en het herontdekken en zichtbaar maken
van datgene wat de kunstenaars in hun diepste wezen bij zich dragen.
‘Mijn fictief werk vormt een fraktie van notabene mijn verbeelding. Toch
heb ik onder andere in Over de gekte van een vrouw geprobeerd mijn
verbeelding vorm te laten geven aan de wezenlijke onvrijheid die ik in
mijn dagelijks leven bij iedere mens aantref.’ (uit een interview met Astrid
Roemer in Bzzlletin 143)
Naast de integratie van de andere etnische achtergrond in haar werk spelen bij Roemer
vooral taalgebruik en vorm een belangrijke rol. Op thematisch niveau vertelt Roemer
nooit één lineair verhaal, maar cirkels van vertellingen die dan weer vloeiend, dan
weer hortend en stotend uit de diepten naar boven komen. Het poëtisch proza wordt
afgewisseld met dialogen als in toneelteksten en met dichtregels die als refreinen
terugkeren. Vooral de romans Over de gekte van een vrouw en Levenslang gedicht
doen mij denken aan muziekstukken, niet in de laatste plaats omdat in Levenslang
gedicht de partituur van Ravels ‘La valse’ een rol speelt:
‘Dwarrelende wolken splijten bij vlagen en laten de blik vrij voor walsende
paren: men onderscheidt een reusachtige zaal, bevolkt door een
ronddraaiende menigte.’
‘La valse’ is een polyfonisch muziekstuk dat langzaam aanzwelt tot een orkanische
kracht, met een vrolijk ironisch commentaar op de Weense wals. Het stuk is
meeslepend, maar ook afwijzend, elegant maar ook zo bombastisch dat het soms aan
zijn eigen kracht ten onder dreigt te gaan. Het is niet moeilijk je
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bij deze tonen een grote walsende menigte voor te stellen, waarbij kleurige rokken
ruisen en de paren tot in het oneindige rond draaien.
Over de gekte van een vrouw en Levenslang gedicht zijn vooral caleidoscopische
romans waarin de dwarrelende, opensplijtende kracht van Roemers taal de lezers het
innerlijk toont van een heel ruim, open ik die de kringloop van het bestaan aftast.
Het is steeds de taal die de drijvende kracht is achter de proeve van verbeelding.
Beelden buitelen over elkaar heen, verleden, heden en toekomst verdringen elkaar.
Roemers taal is polyfoon; er zijn altijd meerdere stemmen tegelijkertijd aan het
woord.
Michaïl Bachtin gebruikt het woord polyfoon vooral in combinatie met het woord
roman en in het bijzonder voor de romans van Dostoïevski. Een polyfone structuur
wordt onder meer gevormd door afwezigheid van centra, door cirkelvormigheid,
overlappingen en het voortdurend gericht zijn op de dialoog. Naast polyfonie als
literair procédé betekent het woord letterlijk muzikale meerstemmigheid, waarbij al
die verschillende stemmen elkaar kunnen ‘tegenspreken’.
Bachtin onderscheidt de hoorbare levende klank van de levende mens en de stem
als verwoording van een positie binnen de menselijke communicatie. Nooit is de
stem helemaal te herleiden tot de inhoud van het gezegde. ‘De betekenis kan zich
nooit helemaal losmaken van de stemmen die haar hebben opgeroepen.’5.
Astrid Roemer debuteert in 1977 met de dichtbundel Sasa, Swahili voor tijdgeest,
onder de dichtersnaam Zamani, Swahili voor: waaruit ik geworden ben en waarin ik
terug zal vallen. Roemer schrijft ook voor toneel, zij publiceert novellen, hoorspelen
en kinderen zingen haar teksten op een langspeelplaat.6.
Fragmenten van Roemers teksten echoën met elkaar. Zo begint de roman
Levenslang gedicht met een gedicht van Zamani en komt in Over de gekte van een
vrouw het verhaal terug over het sterven van de moeder van Noenka. Dit verhaal
over sterven vormde de inhoud van de novelle De wereld heeft gezicht verloren.
Over de gekte van een vrouw (1982) was Roemers eerste roman. In de
onderwijzeres Noenka stromen vele verhalen samen, waaronder dat van haar korte
huwelijk (negen dagen) met Louis uit Curaçao die naar Paramaribo is gekomen om
een mooie vrouw te vinden. Louis uit de Antillen en Noenka uit Suriname hebben
verschillende verledens met verschillende wortels, bovendien worden er van Louis
als man andere dingen verwacht dan van Noenka als
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vrouw. Noenka's vader is uit het Paragebied afkomstig; hij draagt de verhoudingen
uit de slaventijd nog met zich mee. Noenka's moeder komt uit de stad en is protestants
opgevoed. Nadat Noenka van haar man is weggevlucht begint zij een verhouding
met een Surinaamse orchideeënkweker, Ramses, en met diens vriend Alek. Noenka
is een vrouw die twijfelt, die zoekt en die melancholiek omziet naar haar jeugd en
het directe verleden:
‘Maar ik had schuldgevoelens. Gebruikte ik anderen slechts als mest voor
mijn groeiende individualiteit? Nam ik de moeite om van die anderen te
houden? Was ik bereid anderen te behoeden? Kon ik offers brengen? Mijn
waarheid delen? Was ik een epifiet die zich langs de sterksten naar boven
kronkelde om in nevelen te pralen? Hield ik van mensen of verachtte ik
ze? Wanneer zou mijn droom ophouden...? Wie was Ik?’
Noenka barst uit op het moment dat een minder direct, maar nog steeds levend
verleden ter sprake komt, dat van haar voormoeders:

‘Al mijn voormoeders zijn joden. Joden worden nog steeds vervolgd. Op
mijn voorhoofd en in alle holten van mijn lichaam draag ik het teken van
het zwarte ras. Afrika. Ik
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kan niet vergeten op welke wijze Zwarten over de aardbol verspreid zijn.
De mythen. Hun angst, mijn hemel, hun onmacht. Hun traumatische
onmacht, (...)’
Naast de vriendschap en de erotiek met mannen deelt Noenka ook haar diepste
gevoelens en verlangens met een vrouw van Indiaans-Frans-Nederlandse afkomst,
Gabrielle. Deze verhouding wordt door de omgeving afgekeurd. Als Louis zijn bruid
Noenka blijft opeisen, ‘om haar onder de dressuur van tranquillizers te voeren naar
de rots in de Caribische zee’, wordt de verhouding tussen de echtgenoten steeds
dreigender en vermoorden de beide vrouwen Louis. Noenka wordt ter beschikking
gesteld van de psychiater die haar al behandelde en Gabrielle krijgt 20 jaar
gevangenisstraf.
De liefde tussen de beide vrouwen is de grootste liefde in het boek. Deze grote
liefde is niet leefbaar; Gabrielle teert weg in de gevangenis en Noenka verkoopt
sinaasappelen op de markt. Als Over de gekte van een vrouw begint, zit Gabrielle al
12 jaar vast, Noenka heeft inmiddels al negen gratieverzoeken ingediend en blijft op
haar wachten. Vanuit de gevangenis dicht Gabrielle: ‘zelf leef ik niet mijn ik/ Noenka
leeft in mij.’
Een van de vele andere verhalen is dat van Noenka's jeugd waarin vooral vrouwen
een belangrijke rol speelden. Roemers verbeelding heeft een werking die met het
procédé van synesthesie in verband kan worden gebracht.7. Zij spreekt met haar taal
alle zintuigen aan:
‘Op een nacht was ik wakker geworden doordat de regen abrupt ophield
en een astmatische stilte veroorzaakte. Ik voelde dat ik op de vloer lag en
niet in bed. Verward stond ik op. Ergens brandde licht. Op de tast kroop
ik in het halfdonker de trap af naar beneden, de zitkamer, de keuken, het
slaapvertrek van Peetje. Woelend met mijn vingers aan mijn pyjama ging
ik naar de badkamer om er op het koude cement een plasje te doen, toen
er een deur openbladerde en Emely naar binnen stoof. Het ging allemaal
snel: licht uit, ik in haar koele armen en de huiver door een vijandige geur
die zich als een lelijk litteken ergens in mij vasthechtte. Ssstt zacht, zachtjes,
werd ik ingestopt. Het werd de eerste keer dat ik in bed plaste.’
Het plotselinge wakker schrikken van een kind in een vreemd huis, de tastende
bewegingen, de angst voor het donker en de zoektocht naar het licht, het koude
cement en vooral de schrik als het meisje plotseling door de binnenstormende vrouw
in de ‘koele armen’ wordt genomen. Alles gebeurt tegelijkertijd; geuren, pijn en
sensaties van koude, geluiden (de ingehouden ‘astma-
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tische stilte’) warmte, licht, donker en schrik ballen zich in een heel kort fragment
samen. Het intrigerendst vind ik de ‘vijandelijke geur’ die zich als een ‘litteken
vasthecht’. Een vreemde geur die voor altijd in de huid is gedrongen. Astrid Roemer
maakt van de onzichtbare geur een zichtbaar teken op het lichaam.
Een ander aspect van Roemers taal is dat subject en object vaak in elkaar overlopen:
‘Ik was niet de mens waar de regen op viel: ik was de regen zelf die wenend door
de stad ging.’ Deze prachtige melancholieke zin doet me denken aan het proces van
depersonalisatie dat de Russisch-Braziliaanse schrijfster Clarice Lispector in Agua
viva oproept:
‘En op dit nu-moment zie ik witte standbeelden die verspreid staan in verre
verten - steeds verder weg in de woestijn waarin ik me met lege blik verlies,
ikzelf standbeeld zodat ik van veraf gezien kan worden, ik die steeds bezig
is zich te verliezen.’
De ik in Agua viva wordt steeds onpersoonlijker en veelomvattender om beter te
kunnen opgaan in de haar omringende wereld. Dit is de wereld van de natuur, van
dieren en planten, maar ook godinnen uit de verschillende Braziliaanse religies, of
de vuurvogel uit het gelijknamige muziekstuk van Stravinsky en ‘kinderen in lompen
gekleed.’ Als de ik uit Agua viva ‘L'oiseau de feu’ heeft gehoord begint zij ‘te branden
als een vogel.’
De stad, de dagen, seizoenen en huizen krijgen in het universum van Roemers
teksten lichamelijke proporties. Natuur en stad zijn twee verschillende werelden met
verschillende gemoedsstemmingen. De stad is de plek voor het kruispunt van culturen,
en de omgeving waar de ik uit Levenslang gedicht en Over de gekte van een vrouw
opgroeit. Ook is de stad het teken van kapitalistische verloedering en genadeloze
verrijking van een deel van de bevolking ten koste van het andere. De natuur, de
binnenlanden van Suriname, de Para vormt een onbekend, geheim gebied waar het
koloniale verleden nog steeds een rol speelt, vermengd met Afrikaanse krachten en
rituelen en Christelijke symboliek:
‘Het dorp was verontrust: waar slangen aan mensen verschijnen dreigt
onheil van satans wege. De watradagoewe had zich uit de stroom der
vergetelheid verheven. De hele geschiedenis van de vete tussen mijn
voorvaderen en de Marrons, mijn vader en diens vader, werd in details
opgerakeld. De verdwijning van zijn broer, de ellende die sinds toen de
bere teisterde, de ontkoppeling van de moedergodin. Ik werd gezalfd tot
missing-
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link in het contact tussen goden en mensen. Ik was het offerlam, dat bij de
dorpsoudsten moest komen, zich moest laten bewieroken door priesters
en zich moest overgeven aan lavingen en zalvingen van priesteressen om
de zonden van de Para weg te nemen.’
De Para, het land van de vader van Noenka en de stad, het gebied van de moeder.
Noenka is uit verschillende culturen geboren. Haar zoektocht naar identiteit is op
alle fronten een tocht langs een grensgebied waar tegengestelden elkaar proberen te
vinden.
De moeder is in Roemers proza de belangrijkste stem. Zowel in de novelle De wereld
heeft gezicht verloren als in Over de gekte van een vrouw wordt de pijn opgeroepen
die te maken heeft met het verlies van de moeder. De natuur sterft mee, of bloeit
juist op, in hevig contrast met de zieke moeder. ‘Buiten de zon. De hemel, tergend
blauw. De amandelboom, wanhopig bladerend.’ Moeder en dochter worden verbonden
door een veelomvattende liefde:
‘Ik bedoelde: Ik houd van je. Ik bedoelde: Je mag alles met me doen als
je maar niet weggaat; niet wegebt van mij, als een fijne decemberdag.’
In Levenslang gedicht is de moeder danseres en speelt ook de grootmoeder een
belangrijke rol. De ik spreekt over ‘mijn moeders’. De moeders geven hun kennis
over lichaam, voedsel en kruiden door. Het zijn zeer sterke persoonlijkheden met
een eigen leven, met wie de ik het conflict niet uit de weg gaat. Ook de moeders
kennen hun grenzen. Roemer tast de complexe moeder-dochter-verhouding op een
intense manier iedere keer opnieuw af:
‘Het had geen zin haar uit te leggen dat mijn dagdromen volmaakt waren
ingelijst met materiaal dat uit de grond van haar hart komt, dat al mijn
verwachtingen kunstmatig zijn en kwetsbaar als ontspiegelend glas.
Behalve de band die steeds probeert alles overzichtelijk te houden: ik was
als enig kind omrasterd door haar. En dat was goed zolang ze de grenzen
bleef verzetten.’
In Over de gekte van een vrouw blijft Noenka in Suriname. Noenka is een ontwortelde
vrouw die opgejaagd door de verboden en verwachtingen van haar omgeving naar
een eigen plek zoekt. Zij blijft in haar geboorteland en wacht totdat haar vriendin uit
de gevangenis komt. In Roemers tweede roman Nergens ergens (1983) verlaat de
hoofdpersoon Benito Suriname met een
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retourticket en twee maanden verlofsalaris. In Suriname is na de onafhankelijkheid
een nieuwe samenleving aan het ontstaan waarin Benito zich niet thuis meer voelt.
Hij heeft een Surinaams paspoort, maar hoopt na zijn studie in Nederland te kunnen
blijven. Benito hoopt op een goede baan en het prestige dat daarmee gepaard gaat.
De Nederlandse gewoonten en cultuur blijven hem wezensvreemd; Benito kan in
Nederland niet aarden. Hij pendelt tussen nergens en ergens. Na de dood van zijn
beste vriendin staat hij op het vliegveld. Bestemming onbekend. Nergens ergens
eindigt in een ‘no man's land’, omdat Benito het ene land nog niet helemaal verlaten
heeft en niet weet naar welk ander land hij zal vliegen. Het gebied van de douane,
het paspoort, de grenscontrole. Een overgangszone, of een bedreigend naamloos
niemandsland.
Dit troosteloze beeld van een ‘no man's land’ drong zich aan me op nadat ik
Nergens ergens gelezen had. Ik herinnerde me dat de van oorsprong Russische
schrijfster Nina Berberova die vanaf haar tweeëntwintigste in ballingschap leeft, het
niemandsland op een positieve manier gebruikt. Zij geeft een innerlijke beschrijving
van een ‘no man's land’:
‘Vanaf mijn vroegste jeugd dacht ik dat iedereen in deze wereld zijn “no
man's land” had, waar hij heer en meester is. Je hebt het direct zichtbare
leven om je heen en daarnaast het andere, door niemand gekende leven
dat ons onvoorwaardelijk toebehoort.’
In Astrid Roemers derde en tot nog toe laatste roman Levenslang gedicht (1987) leeft
de ik in twee culturen. Zij heeft zowel in Nederland als in Suriname een leven, maar
moet overleven met gevoelens van heimwee. In deze laatste, fragmentarische roman
is juist de fysieke aanwezigheid van de ik vaak moeilijk te achterhalen. Waar is zij?
Wat is heden, wat verleden? Wie is zij in relatie tot haar familieleden, haar echtgenoot,
haar vriendin en moeders? Waar is zij thuis? De ik is beeldhouwster:
‘De vier wandpanelen waarin ik de seizoenen heb gesneden gaan met mij
mee terug. Soms schrik ik van de reliëfs - het zijn een vrouw en een man
die een dans uitvoeren; het pruimehout is wijnrood, en omdat ik een
gecombineerde techniek heb gebruikt springt het danspaar er bijna uit het kunnen mijn voorouders zijn, mijn ouders, mijn echtgenoot en ik. Zodra
ik kijk hoor ik de dansers ademhalen, ik hoor de choreografie, ik hoor hun
gratie.’
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Zoals de ik naar haar wandpanelen kijkt, zo kan Levenslang gedicht gelezen worden.
De zinnen zijn gekerfd in het papier. Wie wie is, is niet meer belangrijk. Het gaat
om de ademtocht die de taal kan oproepen, bewegingen en kleur. De fragmenten
worden regelmatig afgewisseld met liederen, kaseko's, aftelrijmen, blues, verzen en
spirituals in verschillende talen waaronder het Sranan, Swahili, Engels en Duits. Ook
zijn er verwijzingen naar een Surinaamse aria, gnostische evangeliën en de al eerder
genoemde ‘La valse’ van Ravel. Het boek bestaat uit vier delen die twee maal worden
voorafgegaan door fragmenten uit een studie over astrologie.
Astrid Roemers taal wordt in dit werk het meest gekenmerkt door de beeldspraak
die ik in navolging van Paul Ricoeur ‘la métaphore vive’ noem. In zijn boek met de
gelijknamige titel gaf Ricoeur een pleidooi voor levendige, vernieuwende beeldspraak
die in schril contrast staat met uitgeholde clichés. In Roemers werk zijn voorbeelden
te over van deze krachtige metaforen.
Wanneer de ik bijvoorbeeld met haar moeder, grootmoeder en oom naar de miss
Suriname verkiezing gaat ziet zij hoe de prachtigste vrouw van het land vooral heren
uit het buitenland moet bekoren. Haar hoektanden ‘schitterden - heftiger dan de
briljantjes in haar naaldhakken.’ De ik ziet hoe deze kermis puur volksvermaak is,
hoe er samen gedronken wordt uit ‘de smeltkroes van eigen uitheemsheid’, en vooral
hoe ‘een stuk natuurschoon beleggers zoekt.’ De buitenlandse heer met het meeste
geld kan in de Surinaamse schone investeren. De ik doorziet dit mechanisme en is
somber en ironisch over de ‘panische’ wijze waarop volksvermaak de waarheid
verhult. Haar inzicht komt hard en genadeloos aan:
‘Zodra zij met hun lijven ingekruld liggen te dromen van het wiel dat hen
omhoog had getild, hoog genoeg om het hart sneller te voelen kloppen
van genot, is het feestterrein een modderpoel geworden dat er in het
ochtendgloren werkelijk bij ligt als een doodgeslagen tippelaarster.
Het feestterrein waar eerst nog werd gedronken, geklonken en gelachen en waar het
reuzenrad de feestgangers naar de hemel voerde wordt vergeleken met een
gemolesteerde prostituée in de grauwe ochtend.
Na lezing van het proza van Astrid Roemer schreef ik in een aantekening dat de
manier waarop zij de Nederlandse taal nieuw leven inblaast mij leert het Nederlands
mooi te vinden. Zoals die andere talen die ik altijd veel indruk-
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wekkender vond: Frans, Spaans en Portugees. Deze talen resoneren nu mee in het
Nederlands met het Sranan, Swahili en Saramaccaans. Een ongekende
rijkgeschakeerde veelstemmigheid. Roemer maakt ‘nieuwe’ woorden zoals
bijvoorbeeld ‘wortelland’. Zij verrijkt het Nederlands met een originele krachtige
stem.
Als over Astrid Roemers proza gesproken wordt dan is dat meestal in verband met
de ‘écriture féminine’, de taal van het vrouwelijk lichaam. In Roemers werk zijn
geen theoretische standpunten ten aanzien van ‘vrouwelijk schrijven’ te vinden, maar
wel enige aanknopingspunten om haar teksten in verband te brengen met het
onderzoek van het schrijven zoals dat voornamelijk door Hélène Cixous in praktijk
wordt gebracht. Het is misschien geen toeval dat ook Cixous' biografie getekend is
door multiculturaliteit, ballingschap en ontworteling. Ook haar wortels liggen net
als die van Astrid Roemer zeer verspreid. Hélène Cixous werd in Algerije geboren
als dochter van een Sefardische vader en een Asjkenasische moeder. Cixous had net
als Roemer niet één maar meerdere moedertalen.
In de loop van de geschiedenis van haar teksten is het Cixous steeds meer gegaan
om haar ‘proses poétiques’ en minder om haar theoretisch werk dat een culturele en
politieke noodzaak heeft gehad. In de plaats van het theoretische werk is de activiteit
van de dichterlijke, betekenisscheppende geest gekomen die ongeziene gebieden
verkent. De vrouwelijke tekst die zo ontstaat staat breuken toe, ziet af van identificatie,
en eindigt niet. Een vrouwelijke tekst wil ons dingen leren kennen die we tot dan toe
nog niet kenden en vraagt om een open houding van de lezers zodat zij op een actieve
en tegelijkertijd passieve wijze nieuwe werelden ontdekken.8.
Juist vrouwelijke teksten onttrekken zich aan betekenisgeving. In de vrouwelijke
tekst is de ik zich bewust van haar sekse en van het feit dat sekse-neutraliteit niet
bestaat. In Roemers werk is dit zeker het geval. In haar werk komen echter ook
mannelijke personages veelvuldig aan het woord, bijvoorbeeld in Nergens ergens
en In het spoor van de jakhals. De ander in het zelf die in het schrijfproces naar boven
komt is bij Astrid Roemer zowel mannelijk als vrouwelijk. Een dergelijke
grensoverschrijding is voor Hélène Cixous heel moeilijk te accepteren.9.
In het proza van Astrid Roemer is de betekenisscheppende geest op alle fronten
aanwezig. Hij neemt ons mee naar nieuwe innerlijke werelden. Roemers proza is
vrouwelijk, polyfoon en experimenteel. Juist deze adjectiva vertellen
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dat haar werk meerduidig is en zich onttrekt aan de hokjesgeest van die ene betekenis.
De enige overkoepelende stem is die van het verzet tegen eenduidigheid en het povere
indelen in aangeharkte, netjes afgebakende perkjes. Roemers werk is grenzeloos en
je hebt niet eens een paspoort nodig om door al die gebieden te reizen. Als je dan
terugkeert van die reis is het heel moeilijk te vertellen wat je hebt meegemaakt; over
die gebieden kan alleen de poëtische taal van het kunstwerk verslag doen. Taal als
gestolde lava, taal van de lichtflitsen tijdens een onweer en van het goud dat generaties
goudzoekers in Suriname hebben gezocht.
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Het dichten van de kloof
Annelies Passchier
Over het werk van Monika van Paemel

foto Niels Donckers

‘Kunst is realistisch als activiteit en symbolisch als feit’
‘Het woord “liegen” betekent in het Russisch eerder: “er een schepje
opleggen” dan “om de tuin leiden”. Het is in die zin dat de kunst liegt.’
Boris Pasternak, Vrijgeleide

Gelijkenissen
‘Ze verdraagt ze niet langer. Ze zitten in de weg. Ze krijgt er rugpijn van.
Onder de douche moet ze die logge dingen een voor een optillen. Het is
belachelijk. (...)
Giechelend ontfermen de vriendinnen zich over haar. De mijne zijn niet
groter dan soldatenknopen, de mijne hangen erbij als lege waterzakken,
en ik heb er nog maar eentje. (...) Olga hanteerde vinnig de waslap. Ze
tilde haar borsten een voor een op met
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een gebaar alsof ze ballast over haar schouders wilde gooien, bette ze
droog, beklopte ze met talkpoeder, en begon al dat vrouwelijk geweld weer
in het keurslijf te proppen alsof ze een deel van zichzelf achter slot en
grendel wegborg. (...) Poldine bezat een gepantserde boezem, de
peervormige borsten van Margarethe, die zo heerlijk schommelden als ze
loshingen onder haar nachthemd, waren verboden terrein, net als die van
Mathilde die door het habijt werden platgedrukt (...)’
Deze lange, samengebalde passage is te vinden in het eerste deel, ‘L'heure de
l'apéritif’, van de nieuwe roman De eerste steen (1992) van Monika van Paemel. Het
geeft een indruk van de manier waarop Van Paemel uitdrukking geeft aan de
lichaamsbeleving van vrouwen. Natuurlijk zijn lichaamsbeleving en
gemoedsgesteldheid nauwelijks te scheiden, en komt de laatste in het verhaal
ruimschoots aan bod, maar het is opmerkelijk hoe Van Paemel telkens weer het
lichaam op de voorgrond weet te krijgen, alsof het zich als het ware even losmaakt
uit alle verhalen waarin het ingebed is; het lichaam trekt zich terug op één
karakteristieke functie en deelt zich gescheiden van de rest aan ons mee, bijvoorbeeld
als borst, dij, mond, gebit, stem of als jagend sap. Het plastische taalgebruik waarmee
Van Paemel dat uitdrukt, doet denken aan de taal van twee Vlaamse meesters, Louis
Paul Boon en Cyriel Buysse. Schrijvers die haar - naar eigen zeggen - na aan het hart
liggen. Naast het taalgebruik is er thematische verwantschap merkbaar: met Boon
heeft ze het wijde gebaar gemeen, hetgeen zich onder andere ook uit in de opzet van
De eerste steen, dat is aangekondigd als het eerste deel van een trilogie; met Buysse
deelt zij de bepaaldheid door het lot.
Het zoeken naar een taal voor de lichaamsbeleving van vrouwen heeft altijd al
deel uitgemaakt van haar schrijverschap. In een interview in Vrij Nederland (mei
1985) naar aanleiding van het verschijnen van De vermaledijde vaders (1985)
verklaart Van Paemel dat het een verrijking voor de literatuur is ‘dat vrouwelijke
auteurs er meer aan deelnemen en daardoor de taal beïnvloeden. Virginia Woolf zei:
“The problem of myself had a body”. Bedoelde ze dat ze geen taal had voor haar
lichaamsbeleving, voor haar erotiek, omdat het eeuwenlang vanuit mannenoptiek
was beschreven? Het is een uitdaging voor vrouwelijke auteurs die taal terug te
vinden.’
In de verhalen van Van Paemel dijen de eigenlijke gebeurtenissen veelvuldig uit tot
passages met een veel bredere betekenis; er wordt in steeds ruimere cirkels
geschreven. De onvrede van Hagar over haar zware borsten, waarmee het
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openingscitaat aanvangt, vormt het begin van een reeks van associaties van May, de
hoofdpersoon uit De eerste steen. De borsten van één vrouw worden die van alle
vrouwen, in hun verschillende verschijningsvormen. Borsten. En zelfs daar houdt
het niet mee op. Want behalve op het niveau van lichaamsbeleving en erotiek spelen
de borsten ook een rol op een ander plan, dat van het zogen, het doorgeven van leven.
De omslag van De vermaledijde vaders toont een schilderij van Jean-Jacques
Bachelier waarop een jonge vrouw een oude geboeide grijsaard de borst geeft. Het
tafereel beeldt de Mammelokker-mythe uit: de gevangen vader, tot de hongerdood
veroordeeld, blijft in leven omdat zijn dochter hem dagelijks komt voeden. Niemand
begrijpt hoe de man in leven blijft, tot het moment dat men hen op heterdaad betrapt.
In De vermaledijde vaders gaat het om de tegenstrijdige gevoelens van een dochter
voor haar vader, die zij enerzijds bewondert om zijn kracht en overlevingsdrang,
maar die zij anderzijds verafschuwt omdat hij hoort tot de orde van de Vaders, de
heren die uit naam van hun functie hun macht misbruiken, oorlogen voeren en van
vader op zoon de strijd tussen de seksen bevestigen.
Maar het beeld van de mammelokker beeldt tegelijkertijd de medeplichtigheid
van vrouwen uit. Van Paemel hekelt de opvatting dat vrouwen onschuldig zijn aan
het verloop van de geschiedenis, dat zij bij voorbaat slachtoffer zijn. Ze doen er net
zo goed aan mee, bijvoorbeeld door zich in naam van de liefde uit te leveren, zelfs
tot zelfmoord toe: ‘Huilde mild en gemakkelijk. Wist met zichzelf geen weg.
Verwachtte verlossing van buitenaf. (...) Wilde op een blauwe maandag met de eerste
de beste menseneter trouwen. Zag zichzelf al bemind en beboterd in een villa met
een strodak. Ruilhandel. Was van kop tot teen op liefde ingesteld. Hengelde naar
ongeluk.’
Anders dan in De vermaledijde vaders ligt in De eerste steen het accent meer op
de beleving van de moeders dan op die van de dochters, meer op het doorgeven van
leven, van generatie op generatie en het (ver)dragen van het lot: ‘De borsten van haar
moeder had ze te zien gekregen toen er niets meer van overbleef, en veel was het
toch al niet geweest, vandaar de min, maar die van Flavia waren gaan zweren van
de geklonterde melk en later een voor een als gezwellen afgezet, mea culpa. De
duizendvoudige schuld. Een van de ziektes die May met de geleende moedermelk
had ingezogen.’ Waar in De vermaledijde vaders nog veel bevochten moet worden,
er een eigen plek voor de dochters wordt opgeëist, en het boek een felle aanklacht
is tegen de van generatie op generatie doorgegeven - als was het een natuurverschijnsel
- orde van de vaders, daar is De eerste steen veeleer een wanhopige poging om
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met het lot in het reine te komen, om kloven te overbruggen. Heeft May als dochter
de duizendvoudige schuld ingezogen, zij heeft deze als moeder ook weer doorgegeven
aan haar eigen dochter, ‘het kind’ in het verhaal. Het is deze dochter die het leven
niet aankon, zij weigerde het door te geven: ‘“Ik wil geen kinderen. Ze hebben teveel
verdriet.”’ Anderen proberen met hun verdriet te leven maar weten met de
doorgegeven last nauwelijks om te gaan. Want welk leven kregen de kinderen van
de holocaust mee? May portretteert haar joodse vriendin Hagar als volgt:
‘Misnoegdheid omhult haar als een onweerswolk, alleen de notebruine ogen kijken
de wereld teder aan. Met die ogen verleidt ze, zonder te weten wat ze doet, zegt ze,
een en al slachtoffer en geladen met wraak. Ze is niet teder maar bijziend. Het verleden
is haar aangedaan en de toekomst zal haar overkomen. Lastig leven.’
In De eerste steen staat het individuele lot en dat van de wereld (‘de halve wereld
is aan de wandel’) centraal. Het verhaal speelt zich voor een groot deel af in Israël
en voor een ander deel in België; het vermengt de verwerking van een persoonlijke
tragedie (het verlies van een dochter; de scheiding van een partner) met die van een
collectieve tragedie (het joods-Palestijnse vraagstuk). Het is een verhaal over
slachtoffers, over schuld, over racisme en het zoeken naar gemoedsrust, naar een
eigen plek.

Evocatie/bezwering
‘Schrijven is voor mij ook inpolderen. Over water lopen. Het ondragelijke dragelijk
maken’ (uit: Wie weegt de woorden). In de romans van Van Paemel bestaat een frêle
grens tussen biografie en fictie. Haar werkwijze heeft niet van doen met de uitwerking
van een geconstrueerd plot maar concentreert zich op de evocatie. Het is het verleden
dat in alle toonaarden bezworen moet worden. Waarom? Omdat het heden niet naar
eigen hand kan worden gezet, wanneer er niet eerst van de stemmen uit het verleden
afscheid wordt genomen. Dat is een pijnlijk en moeizaam proces: ‘De doden oproepen
en ze niet weer het graf in krijgen zonder ze nog een keer te vermoorden, dat is Mays
probleem.’ (De eerste steen)
Om daartoe in staat te zijn maakt Van Paemel in haar verhalen telkens omtrekkende
bewegingen: door het verhaal in het heden dat een zeker chronologisch verloop kent
worden voortdurend flash backs gesneden, vaak herinneringen en anekdotes uit de
vroege jeugd op het Vlaamse land en de periode die is
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doorgebracht bij de grootmoeder in de stad. Veel personages komen in de
afzonderlijke romans voor, zij het onder een andere naam. Het is één wereld, die met
de inzet van elke nieuwe roman weer op andere wijze wordt opgeroepen.
Er is één personage met een wel zeer prominente plaats: de grootmoeder die in de
stad woonde. Ook in De eerste steen is haar stem weer veelvuldig te beluisteren in
de vorm van de voor haar zo karakteristieke dooddoeners. Het is de stem van deze
overleden grootmoeder die nog steeds in het denken van May rondgaat: ‘“Hij zorgt
er wel voor dat Alida het ook in bed naar haar zin heeft,” had Hagar gezegd, en May
antwoordde terwijl ze de echo van Poldine hoorde: “Heb je er dan tussen gelegen?”’
Aan deze grootmoeder heeft Van Paemel een aparte roman, Marguerite (1976),
gewijd. In het voornoemde VN-interview verklaart Van Paemel dat ze het idee voor
De vermaledijde vaders al had toen ze aan Marguerite schreef, maar dat die
grootmoederfiguur zo dwingend was ‘dat ik haar eerst van me af moest schrijven
voor ik hier aan kon beginnen. Ze komt in De vermaledijde vaders terug, maar ditmaal
niet dominant.’ In Marguerite introduceert Van Paemel haar als volgt: ‘Zij was nooit
onder de indruk van mensen, en zelden van dingen. Een waardige opvolgster van
koningin Victoria, we are not amused, maar zonder de pluche moraal. (...) En vanaf
het ogenblik dat ze me uit de wieg opviste, dansten we een eindeloze pas de deux,
tot ik uiteindelijk bovenlag en zij zoveel meter onder de grond. Toen begon ze te
spoken, ik was haar een grafschrift schuldig. En weer ben ik het die onderlig, voor
de laatste maal.’
Het is niet voor niets dat deze grootmoeder telkens zo'n grote rol speelt. In De
eerste steen komt zij voor als Poldine. Zij is het die May in feite heeft opgevoed en
aan haar de drang tot overleven heeft doorgegeven: zij was het ‘die mij, hoe gebrekkig
ook, bewees dat het mogelijk was een vrouw te zijn zonder een slachtoffer te worden.
Al mijn tantes schikten zich zuchtend en behaagziek in hun lot maar zij vocht zich
te pletter.’ (Marguerite) Opvallend in deze romans is de afwezigheid van de moeder.
Ook in De eerste steen komt zij, als Irina, maar mondjesmaat voor. Ze wordt
beschreven als een depressieve vrouw die het leven niet aankon: ‘Ze was een van de
steunpilaren van de farmaceutische industrie. Dronk whisky per fles, vrat zich te
pletter en kotste alles er weer uit. Was ze een keer opgewekt dan wist je dat het op
huilen zou uitdraaien.’ Maar zwaarder weegt dat zij liever May niet had gekregen.
De eerste zin die May zich van haar moeder herinnert: ‘Je was er beter niet
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geweest.’ En het komt May voor of Irina dat eerste zinnetje weer aan haar eigen
dochter heeft doorgegeven. Het is de stem van Poldine die deze destructieve krachten
bezweert en May de kracht geeft zich teweer te stellen. Werd in Marguerite een
verwoede poging gedaan om onder de alomtegenwoordigheid van de grootmoeder
weg te komen en een eigen stem te vinden, in De eerste steen functioneert Poldine
als ruggesteun, als voorbeeld van een vrouw die ondanks alle tegenslag niet van
opgeven weet.

Grensoverschrijdingen
Het verbinden van individuele geschiedenissen met de grote geschiedenis is een
terugkerend principe in het schrijven van Van Paemel. In De vermaledijde vaders
kreeg de geschiedenis van het land van herkomst (Oost-Vlaanderen) een plaats in
de wereldgeschiedenis: ‘Het dorp kan evengoed in Polen liggen. In de Oekraïne of
in Normandië. Eventueel in Gelderland. In Vietnam of Cambodja. Tussen de ceders
van de Libanon of aan de rand van de Sinaï. Maar ook in Vlaanderen. Het kan Lidice,
My Lai, Oradour, Putten of Vinkt heten. Alle dorpen zijn goed, en alle namen
onvergetelijk. (...) Ze kunnen als dieven in de nacht komen, of zingend in de vroege
morgen. Alle soldaten zijn bang, en alle soldaten zingen. Zij kunnen Kurt of John,
Thy of Isi heten. Dat zijn ze zelf vergeten. Alleen de vrouwen weten het nog.’
In De eerste steen wordt het ontheemd zijn van May verbonden met de grote
migratiestromen: ‘De halve wereld is aan de wandel, van arm naar rijk, van gekleurd
naar blank, door elkaar heen, (...). Zich om het hardst beroepend op herkomst,
godsdienst, taal en wat al niet, alsof het adellijke kenmerken zijn en je er bestaansrecht
mee kunt opeisen. Niemand wil op de ander lijken en allen willen bij de eigen club
horen, ook al zijn degenen die nog sterven waar ze werden geboren uitzonderingen.
(...) May heeft geen vaste voet meer onder de voeten, haar erfdeel bestaat uit een
verzameling verhalen die met elkaar in botsing zijn gekomen, ze kan niet terug en
ze kan niet verder, paniek bezorgt haar slapeloze nachten.’
Meer specifiek komt het joods-Palestijnse vraagstuk aan de orde. In Israël maakt
May kennis met vele vormen van slachtofferschap en met de angst voor de Palestijnen
die regelmatig rechtstreeks ontaardt in onvervalst racisme: ‘Angst. Hij waarde als
een spook door de heuvels en de bloeiende valleien. Hij zwierf door de woestijn, de
afgebrokkelde dorpen en de nieuwe nederzettingen. Hij
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verschool zich in de afgewende blikken, de bitterheid van de een, de onverzettelijkheid
van de ander. Jong en oud was erdoor aangetast.’ Het is deze angst, die May, in een
andere vorm, ook in de oude stadswijk van haar Belgische woonplaats tegenkomt,
wanneer op een dag een man aanbelt en haar vraagt of de vreemdelingen haar ook
lastig vallen. ‘“U valt mij wel lastig,” zei May.’ Het pamflet dat hij toch nog in de
brievenbus weet te stoppen klaagt over de bedreiging van de eigen haard, over het
rituele slachten en het verval van de huizen. Ieder heeft zijn eigen steen des aanstoots,
maar wie gooit/gooide de eerste steen?
Van Paemel heeft een mooi beeld gevonden voor het verstrooid zijn en het vinden
van een eigen plek. Het derde deel van De eerste steen is getiteld ‘De roos van
Jericho’; het is de naam van een woestijnplantje dat bij droogte ineenschrompelt tot
een pluizig bolletje en door de wind wordt meegenomen, maar dat weer openbloeit
telkens wanneer het neerkomt op vochtige aarde.
Door de dood van het kind voelt May zich ontheemd: ‘Poldine had over de tijd
voor de oorlog gesproken als over een ander leven. Ook May kende nu een breuklijn,
het kind was zo ver weg, dat het tot een andere tijd leek te behoren. Het was alsof
haar bestaan was onderbroken en ze was bang voor het ogenblik dat de kloof zou
worden gedicht (...) Voorlopig was ze een beetje dood, ze kon niet liefhebben maar
ook niet meer verliezen.’ Het is deze angst om te overbruggen, die Ruth uit Jeruzalem
doet besluiten Israël een tijdje te ontvluchten: de last van het verleden weegt er te
zwaar: ‘Het was normaal dat de doden hun deel opeisten, maar zes miljoen slachtoffers
als wisselgeld, dat ging de verbeelding te boven. Angstbijters waren ze. Dachten dat
ze vrede konden afdwingen. Alsof de wereld aan hen verplicht was. Het had geen
zin de Palestijnen tot binnenlandse vijand te verklaren, maar het gebeurde, vanzelf.’
Om - opnieuw - te kunnen aarden, moet het verleden bezworen worden, moet je
kunnen vergeten, want dan pas is vergeving mogelijk, kan de kloof tussen het verleden
en het nu gedicht worden. Dat geldt voor ieder mens afzonderlijk maar ook voor de
volken die over de aarde verstrooid worden. Voor Van Paemel betekent dat schrijven
- om het ‘ondragelijke dragelijk te maken’.
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De sprong van het geitje uit de klok
Xandra Schutte
Over de lichtheid van het proza van Doeschka Meijsing

‘Er waren eens zeven geitjes alleen thuis. Moeder geit was boodschappen
doen. Dat moeten alle moeders, begrijp je? Toen kwam de grote boze wolf
en die wilde naar binnen. Wat zou jij doen als je een verstandig geitje
was? Niet opendoen natuurlijk. Nu, de geitjes waren verstandig en deden
niet open.’
In het eerste hoofdstuk van haar roman Utopia voert Doeschka Meijsing het kleine
geitje op dat zich tersluiks in de buik van de grote klok verbergt. Het komt er niet
meer uit, geen vriendelijk wachtwoord en geen cadeautje kunnen het slimme beest
lokken: ‘Eerder nog valt er bij toeval een klok van de muur, dan dat een dikke wolf
een klein geitje ertoe verleidt om door het oog van de kleine wijzer te kruipen.’ Het
is natuurlijk geen toeval dat in dat eerste hoofdstuk inderdaad de klok met
oorverdovende kracht naar beneden komt; het uurwerk spat uiteen in loden gewichten,
wijzerplaat, radertjes, tandwieltjes, staafjes, hamertjes en veertjes. En met de val van
de klok en de rondvliegende mechaniekjes springt het kleine witte geitje mee.
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De onverwachte, lichte sprong van het geitje doet mij onvermijdelijk denken aan de
vlugge, beweeglijke sprong van de dichter-filosoof die door de Italiaanse schrijver
en essayist Italo Calvino beschreven wordt. Vlak voor zijn dood in 1985 maakte
Calvino vijf lezingen over het schrijven, waaraan hij de titel Zes memo's voor het
volgende millennium gaf - de geplande zesde lezing heeft nooit het licht gezien. In
de Memo's vraagt hij zich af welke waarden de literatuur in zich moet dragen, wil
zij haar bestaansrecht behouden in de door technologie en informatica beheerste
21ste eeuw. Een eeuw die naar zijn pessimistische overtuiging bovenal lawaaiigheid,
agressie en nerveuze beweeglijkheid belooft. De literaire waarden waar hij voor pleit
zijn: Lichtheid, Snelheid, Exactheid, Zichtbaarheid en Veelvoudigheid.
Als één beeld symbool zou moeten zijn voor de manier waarop de literatuur het
nieuwe milennium binnengaat, dan is dat voor Calvino het beeld van de springende
dichter-filosoof. Met zijn vederlichte sprong verheft hij zich boven de zwaarte van
de wereld en toont hij aan dat zijn zwaarwichtigheid het geheim van de lichtheid
bevat. Schrijven is voor Calvino dan ook onttrekken van gewicht, niet alleen aan
mensen, hemellichamen en steden, maar vooral aan de structuur van het verhaal en
de taal. Calvino probeert in ieder geval de taal die hij zelf gebruikt een beweeglijke
en scherpe lichtvoetigheid mee te geven. Want is de mensheid niet veroordeeld tot
een onmetelijke zwaarte; gaat de wereld niet gebukt onder de altijd geldende
gravitatie?
Juist in de literatuur kan, op de vleugels van de verbeelding, ontsnapt worden aan
de zwaartekracht. Vandaar de sprookjesprinsen op gevleugelde paarden en vliegende
tapijten, de geesten uit de fles, de zwevende eilanden, de reizen naar de maan en, als
hoogtepunt, de vlucht van de baron van Münchhausen op een kanonskogel. Calvino
verbindt lichtheid echter niet alleen met de imaginatie, die stoffeloze materie waar
literatuur van gemaakt is, maar ook met exactheid en bepaaldheid. Lichtheid wordt
bij uitstek bereikt door de precieze en concrete formulering, door de kristallijne,
sobere en luchtige stijl.
Doeschka Meijsing nu kan naar mijn idee getypeerd worden als een schrijfster die
de lichtheid in haar vaandel voert - daar wijst de soepele sprong van het geitje al op.
Haar schrijven staat in het teken van de verbeelding - duikt het standaardwerk De
wetten der verbeelding niet als een ‘running gag’ telkens op in haar romans?
Bovendien toont zij zich zowel op het niveau van de compositie als op dat van de
stijl bij uitstek een auteur van nauwkeurigheid. Het mechaniek van haar romans is
soepel en verfijnd: de radertjes, tandwieltjes, staafjes en veertjes sluiten nauw op
elkaar aan. Ook haar stijl is trefzeker en op een lichtvoetige manier exact.
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De lichtheid van het intellect
De voornaamste eis die Calvino in zijn Memo's lijkt te stellen is dat de schrijver
bewust met zijn vak omgaat, reflecteert op zijn schrijven, niet onbekend is met de
literaire traditie. Zelf realiseert hij zich maar al te goed dat hij als schrijver een dwerg
is, gezeten op de schouders van een immense reus. De reus bestaat uit alle boeken
die al geschreven zijn.
Doeschka Meijsing is zich in ieder geval zeer wel bewust van het ‘kunstkarakter’
van literatuur. En zij niet alleen: al een paar jaar na het verschijnen van haar debuut
De hanen en andere verhalen in 1974 wordt zij met Dirk Ayelt Kooiman, Nicolaas
Matsier en Frans Kellendonk gerekend tot de stroming van ‘Het academisme in de
literatuur’. Aad Nuis betitelt die stroming aldus in een kritiek op Bouwval van Frans
Kellendonk; HP-journalist Jan Brokken, de vinger aan de pols van het tijdsgewricht,
maakt er in 1977 een signalerende reportage van, waarin de betrokken ‘academici’
zelf aan het woord komen. Deze jonge schrijvers - die eind jaren zeventig in het
literaire tijdschrift De Revisor publiceren, maar zichzelf allerminst als beweging of
stroming willen zien - verzetten zich allen tegen het schrijven-als-zelfexpressie.
Daarentegen beschouwen zij literatuur als ‘vorm van onderzoek’, zoals ook Italo
Calvino literatuur als kenvorm ziet. Hun werk is duidelijk geconstrueerd, meerlagig
en intertekstueel; het bevraagt de scheidslijn tussen werkelijkheid en fictie, een
scheidslijn die zo dun is als eierschalen. Verwantschap voelen zij met schrijvers die
net als zij welhaast ‘wetenschappelijk’ te werk gaan, zoals Jorge Luis Borges,
Vladimir Nabokov, Gustave Flaubert en Witold Gombrowicz. En hun wachtwoord
luidt: de verbeelding.
Natuurlijk, Nuis' etiket is pejoratief en lijkt eerder een sociologische categorie in
te sluiten - de schrijvers in kwestie zijn inderdaad voor het merendeel schoolgegaan
- dan een literaire. Toch omvat de karakterisering ‘academisch’ een opvallend aspect:
veel van hun boeken hebben de bibliotheek als plaats van handeling, de hoofdpersonen
zijn bibliothecaris of archivaris. Kellendonks Letter en geest speelt zich in de
universiteitsbibliotheek af; in Scheltema Oude Kunst van Matsier staat een
encyclopedisch project centraal. Doeschka Meijsings verhaal ‘Temporis acti’ uit De
hanen is eveneens in een bibliotheek gesitueerd, net als haar roman De kat achterna.
Daarbij verbeiden de personages in Utopia hun (werk)tijd in het kantoor van het
Woordenboek der Nederlandsche Taal en wroet het hoofdpersonage in Tijger, tijger!
in het familiearchief van mevrouw Vrouwenvelder.
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Voor Calvino houdt de lichtheid ook verband met de beweeglijkheid en levendigheid
van het intellect. Het hoofd is de plaats van de verbeelding; de bibliotheek is dat
evenzeer. In zijn essay ‘De verbeelding van de bibliotheek’, over Flauberts roman
De verzoeking van de heilige Antonius, benadrukt Michel Foucault dat de verbeelding
plaatsvindt tussen het boek en de leeslamp. Fantasiebeelden ontstaan volgens hem
in onze tijd niet meer in de nacht, ‘de slaap van de rede’, maar in het wakkere
bewustzijn, in ‘de onvermoeibare aandacht, de weetgierigheid en een constante
waakzaamheid’. Zo wordt De verzoeking, een boek dat bol staat van de groteske
figuren, vaak als het verslag van een droom of hallucinatie gelezen, terwijl Flaubert
voor het schrijven ervan minutieus een groot aantal bronnen heeft geraadpleegd.
Volgens Foucault is het imaginaire dan ook geen reactie (meer) op de werkelijkheid,
het breidt zich integendeel van boek tot boek uit: ‘tussen de schrifttekens, tussen de
regels, in de speelruimte van de herhalingen en de commentaren; het ontstaat en
neemt vorm aan in de tussenruimte van de teksten.’ De verbeelding is kortom een
verschijnsel dat in de bibliotheek past; het imaginaire komt voort uit het lezen.
In Meijsings werk is de bibliotheek niet slechts de plaats van de verbeelding, maar
ook de plaats van handeling, waarmee een verdubbeling ontstaat. De ik-figuur in
‘Temporis acti’ is in de bibliotheek aangesteld, ‘om een stukje chaos van het heelal
te bedwingen in kaartenbakken. Mijn belangrijkste hulpmiddel daarbij is het alfabet
en (...) ik (heb) alle tijd om me te verwonderen over de eenvoud en kracht van deze
uitvinding.’ Op het moment dat de blik van de ‘ik’ de ogen van een vrouw ontmoet,
ogen net zo helder en blauw als die van haar eerste grote liefde, de gymnastieklerares,
en haar gedachten op de wieken van de herinnering naar vroeger afdwalen, op dat
moment is ze bezig met een fiche van een boek van Borges: El Aleph.
En juist in Borges' bundel De Aleph is het verhaal ‘De Bibliotheek van Babel’
opgenomen. Daarin bevat de Bibliotheek alle talige voorstellingen van de
werkelijkheid, alles wat in welke taal dan ook uitgedrukt kan worden. Er zijn
raadselachtige talen bij die ooit gesproken moeten zijn, boeken die alleen de letters
M C V bevatten, werken die uit labyrinten van letters bestaan; in de omvangrijke
Bibliotheek zijn echter geen twee gelijke boeken. Nee, de Bibliotheek is oneindig
en een beeldvorming ervan is onbereikbaar, net zoals de werkelijkheid niet in een
beeld gevat kan worden. Borges begint zijn verhaal dan ook met: ‘Het heelal (dat
anderen de Bibliotheek noemen) (...)’ En de mens is niet meer dan een onvolmaakte
bibliothecaris, wiens tocht door
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de Bibliotheek onvermijdelijk een eenzaam avontuur is. Terwijl hij sterft zal de
Bibliotheek blijven bestaan: ‘verlicht, eenzaam, oneindig, volkomen onbeweeglijk,
uitgerust met kostbare boekwerken, nutteloos, onomkoopbaar, raadselachtig. (...) De
Bibliotheek is onbegrensd en zichzelf herhalend.’

De tralies van de tijd
Het spreekt voor zich dat het kleine witte geitje de sprong waagt als de klok in duigen
valt - en dat niet alleen uit lijfsbehoud. Als in het begin van Utopia de klok met geraas
aan gruzelementen gaat, ontploft tegelijk de tijd - waar staat de klok anders voor?
Het geitje springt dus als de tijd wordt opgeheven, en is het geitje niet tevens symbool
voor de verbeelding?
Italo Calvino vat in zijn Memo's de verbeelding op als de verzamelplaats van het
potentiële, de schatkamer van het mogelijke, van dat wat niet bestaat en nooit heeft
bestaan, van alles wat in tijd en ruimte plaats kan vinden. De ongebreidelde
verbeelding daagt onze empirische kennis van ruimte en tijd uit. Ervaren wij in
werkelijkheid tijd en ruimte als beperkt, in de literatuur kunnen ze absolute en
oneindige afmetingen aannemen. Ruimte en tijd vormen als het ware de grensgebieden
tussen de zwaarte, de bestaande, vaste wereld, en de lichtheid, de mogelijke werelden
van de verbeelding. Terwijl de werkelijkheid versteend is, zijn de verbeelding en de
taal lenig en beweeglijk. In literatuur bestaat het geitje echt en kan het nog springen
ook - ‘Was dat dan echt zo? Ja, dat was echt zo. Ik heb het gezien.’
In haar lezing ‘Jorge Luis Borges: door de spijlen van de eeuwigheid’ (in: Hoe
verliefd is de toeschouwer?) noemt Doeschka Meijsing de strijd tegen de tijd de
gemeenschappelijke deler van Borges, Augustinus en Nabokov: ‘Alle drie de
schrijvers pikken het gewoon niet. Ze accepteren eenvoudig niet dat er tijdswallen
bestaan die de verbeelding inperken. Steeds opnieuw doen ze immense pogingen om
de tijd die hun toevallige levens inperkt, te doorbreken. Geen gevangenis van de tijd
dulden ze om zich heen. Het zijn rebellen, guerrillastrijders tegen het gezond verstand,
gevangenen die met bewonderenswaardige inspanning de tralies van hun cel proberen
te slopen.’ Het lijkt me dat ook Meijsing zelf in het rijtje thuishoort: ook zij pikt het
niet, ook zij vecht verbeten tegen de tralies van de tijd, ook zij probeert met haar
schrijven de tijd te vernietigen. En het ontsnappingsmodel om uit te breken uit de
gevangenis van de tijd is niet alleen de verbeelding, maar, zoals Meijsing in
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dezelfde lezing aangeeft, het is ook de plaats van de verbeelding: de Bibliotheek.
Want de bibliotheek en het lezen dienen: ‘het ruimer maken van de tijd, het
doorbreken van de grenzen van eigen lichaam en geest.’ Houdt tijdloosheid niet
tevens gewichtloosheid in?
Meijsings boeken spelen zich niet alleen in bibliotheken en archieven af bewaarplaatsen van de tijd, opslagruimten van verleden, heden en ook toekomst -,
ook anderszins toont ze een preoccupatie met de tijd. Terugkerende thema's zijn: de
oneindigheid, de eeuwigheid, het verleden, de herinnering, het verlangen en de
gelijktijdigheid. In de roman De kat achterna ervaart de ik-figuur daadwerkelijk hoe
het is als de vertrouwde tijd en ruimte wegvallen: ‘Wit. En het wit heeft geen grenzen.
Het is een porseleinen bol waar soms licht in valt, in brede banen. Het is een glazen
witte zee waarin ik drijf. Het is een wit moeras, wit drijfzand. Geen andere horizon
dan de brede banen licht.’ En even later: ‘Ik slaap een eeuwigheid, en dan nog een
eeuwigheid, want ze hebben beloofd dat die oneindig zal zijn.’ De ik ligt in het
ziekenhuis met een schedelbasisfractuur, de draden die haar met haar verleden
verbinden zijn doorgeknipt. Door haar fractuur is haar reuk verdwenen, waardoor
niets haar ertoe zal verleiden aan vroeger te denken. Want brengt niet juist de reukzin
ons terug naar de verloren tijd? - O Proust, O Madeleine!

Tussen alfabet en paperclip
Vanaf haar ziekbed vertelt de ik verhalen aan haar bezoekers - haar moeder, vader
en uitgever. En die verhalen cirkelen, hoe kan het anders in die onwerkelijke witte
wereld van het ziekenhuis, rond de thema's ruimte en tijd. Het meest expliciet is dat
het geval in het verhaal dat ze bij het bezoek van haar uitgever - hij publiceerde haar
boek De Wetten der Verbeelding - ten gehore brengt. Daarin voert ze de schlemielige
Duitse uitvinder Eduard H. ten tonele, een uitvinder die zich niet als zijn collega's
laat inspireren door ‘de keuken, de auto, de hobby’, maar die zich grote voorbeelden
stelt: ‘de goede God die het alfabet had uitgevonden en de man van de paperclip’.
De schijnbaar eenvoudige vinding van de paperclip, maar één verdraaid stukje
ijzerdraad, vertegenwoordigt immers een heel systeem waardoor opwaaiende
paperassen bijeengehouden kunnen worden.
Eduard H. zoekt naar iets tussen het alfabet en de paperclip in: ‘Iets dat verklaart,
veroorzaakt, bijeenhoudt en verdraait.’ Hij zoekt kortom naar iets dat alles
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omvat. En hij slaagt daarin: ‘Zijn uitvinding werd het mooiste rond van rond, het
diepste glanzend van glanzend. En alles, alles was erin te zien, wat ooit gebeurd was,
wat ooit zou plaatsvinden, niet alleen in zijn leven.’ Het tragische is dat zijn
alomvattende uitvinding niet houdbaar blijkt en in sterk gereduceerde en mismaakte
vorm op de markt komt onder de naam ‘kaars’.
Maar de oorspronkelijke uitvinding van Eduard H. - ‘zijn idee dat (...) de hele
wereld voorstelde, de herinnering weerspiegelde, en dat (...) de geheime bewaarplaats
was van alles wat komen ging’ - roept reminiscenties op aan de Aleph van Borges,
dat ene punt in de ruimte waarin alle punten samenkomen: ‘De doorsnede van de
Aleph was misschien twee of drie centimeter, maar de kosmische ruimte was daar
te zien in heel haar omvang. Elk ding (...) was oneindig veel dingen, want ik zag het
duidelijk vanuit alle punten van het heelal. Ik zag de dichtbevolkte zee, ik zag de
dageraad en de middag, ik zag de mensenmassa's van Amerika, ik zag een zilverachtig
spinneweb in het midden van een zwarte piramide, ik zag een haveloos doolhof (...),
ik keek rechtstreeks in oneindig veel ogen die zich onderzoekend in mij bekeken als
in een spiegel, ik zag alle spiegels van het heelal en geen enkele weerspiegelde mij,
(...)’ In de Aleph aanschouwt de schrijver Borges in het gelijknamige verhaal het
oneindige heelal.
In de Aleph ìs alles tegelijkertijd; de Aleph is het absolute symbool voor
simultaneïteit. In de Aleph zijn ruimte en tijd opgeheven en daarmee ook de lineariteit
waartoe literatuur veroordeelt lijkt. In literatuur worden de gebeurtenissen immers
noodzakelijk na elkaar verteld en daarmee ook noodzakelijk geweld aan gedaan.
Niettemin zoekt Doeschka Meijsing, in het voetspoor van Borges, naar
gelijktijdigheid, de eindeloze tijd, de tijdloosheid. Daarom kijkt de ik in ‘Temporis
acti’ in de heldere en blauwe ogen van Elsa, die kleine Alephjes, die ogen die lijken
op die van haar gymlerares. Want ze is op zoek naar ‘die bepaalde lichtval in haar
ogen, die me misschien kan doen denken dat er geen tijd bestaat, dat wat vroeger
gebeurd is ook nu nog plaats heeft (...)’

Wolf, wolf!
Voor Vladimir Nabokov is literatuur gelijk aan de leugen. In zijn Lectures on
Literature poneert hij parmantig dat de literatuur niet geboren werd op de dag dat
een jongetje het Neanderdal uit kwam rennen, luidkeels ‘wolf, wolf!’
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schreeuwend, omdat er een grote grijze wolf achter hem aanzat. Welnee, de literatuur
ontstond juist op de dag dat er een jongetje dat ‘wolf, wolf!’ riep kwam aansnellen,
zonder dat er zo'n griezelig beest achter hem aan zat - dat het arme joch uiteindelijk
door een echt beest werd opgevreten omdat hij te veel loog, is bijzaak. ‘Every great
writer is a great deceiver’, schrijft Nabokov.
In het werk van Doeschka Meijsing gaat de verbeelding in ieder geval hand in
hand met de leugen. De ik-figuur van Tijger, tijger! is bepaald leugenachtig; terwijl
ze orde moet scheppen in het archief van de familie Vrouwenvelder zet ze de feiten
onbezwaard naar haar hand, ‘want de leugen, lieve God, dat was de gier van mijn
grond. Ik had er rozen en chrysanten en de mooiste gedachten op gekweekt, geurend
naar nevelige en zonnige ochtenden.’ Wat zijn nu eenmaal feiten, ‘feiten bestaan
niet, dat weet een kind.’ De intrede in de leugen doet de ik niet voor niets na haar
eerste bezoek aan een nieuwe wereld: de schouwburg. Ze ziet daar As you like it,
met de ‘meisjesjongen’ Rosalind. En ze beseft: ‘Je bent niet wie je zegt dat je bent.
Je liegt. Je bent licht, lichtvoetig, vrolijk.’
Ook de ik-figuur in De kat achterna heeft een leugenachtige inslag, van jongs af
aan liegt ze om vat op de wereld te krijgen. Want is de leugen, de verbeelding
uiteindelijk niet werkelijker dan de ‘echte’ wereld? In De kat achterna is het liegen
nauw verbonden met het solipsisme, die leer waarin alleen ons eigen ik en zijn
bewustzijnsdaden bestaan. Helder wordt het begrip in het boek uitgelegd door een
leraar van de ik, als ‘een manier van denken (...) waarin je meent dat alleen jij bestaat
en dat alles wat buiten jou om bestaat, door jou bedacht wordt.’ En zij worstelt met
‘solipsistische’ vragen over haar bestaan: ‘òf ik wel bestond, of dat ik misschien de
enige was die bestond en al de rest verzon.’
En de verbeelding, het solipsisme en het schrijven hebben alles met elkaar te
maken: ‘Op dat moment was er alleen nog maar dat hoge raam, en de schuine baan
licht. Want ik had plotseling beseft dat ik dat alles daarbuiten bedenken kon, maar
er niet aan kon deelnemen op grond van het feit dat ik het was die het bedacht. Iemand
moest er zijn die het zich voorstelde. Een ander die er plaats innam. Alleen het
verlangen claimde dat die twee een en dezelfde persoon waren. Het verlangen is de
stijl van de eeuwigheid. De manier waarop men schrijft, of verlangt, of droomt. Niet
de manier waarop men is.’
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De klokkenmaker
Het verhaal van het kleine witte geitje dat zich slinks in de klok verbergt voor de
boze wolf, wordt verteld door de grootvader van de schrijfster, Doesjka. En deze
grootvader is bij toeval vroeger klokkenmaker geweest. Van klokken die wel zeven
generaties mee konden gaan: ‘Ze raakten niet van slag, ze liepen accuraat, dank zij
het fijne precisiewerk dat in houten kastjes achter de wijzerplaat verscholen was.
Handwerk. Aan gedachtenspinsels had hij niets. Als wij hem om een verhaal bedelden
kwam er iets waar gebeurds.’
In haar vijfde roman Utopia of De geschiedenissen van Thomas, waarin de
grootvader figureert, heeft Meijsing haar obsessies samengebald; de geschiedenissen
waarin het gevecht tegen de beperkingen van tijd en ruimte, de grens tussen
werkelijkheid en verbeelding, toeval en betekenis, een grote rol spelen, buitelen over
de pagina's. Niet in de laatste plaats gaat de roman ook over het schrijven zèlf. Want
symboliseert de grootvader niet de realistische schrijver, die alleen waar gebeurde
verhalen kan vertellen? Verzinnen kan hij immers niets: ‘Hij zei nooit: ik ben de
kieviet, nu ben ik de kwikstaart. Hij zei: zo fluit de kieviet, zo roept de koekoek, dit
is het geluid van de tureluur.’ Doesjka heeft echter haar eigen werkelijkheid: zij ziet
het kleine geitje uit het openvliegende deurtje van de klok springen. En met het geitje
spingt de verbeelding mee.
De verbeelding deelt Doesjka met haar collega Thomas. Samen werken ze op een
Borgesiaanse locatie, de burelen van het Woordenboek der Nederlandsche Taal
(WNT), burelen die een werkelijkheid op zich zelf vormen. In die enclave van
negentiende-eeuwse filologie verrichten zij werk dat per definitie een oneindig en
eeuwig karakter heeft: het vastleggen van een levende taal. Het WNT staat zo voor
de uiterste reductie van de chaos naar een ordening, maar die ordening is net zo
onbereikbaar als het omvatten van de werkelijkheid. Het werk daar kenmerkt zich
dan ook door ‘voortgang zonder vooruitgang.’
Al vijf jaar houden Thomas en Doesjka zich nu op bij de letter u: ‘Het verschil
tussen toen en nu zit hem in de wispelturigheid van het lemma Utopia.’ Natuurlijk
staan ze juist stil bij ‘Utopia’, dat ‘nergensland’, die ideale staat die slechts in de
verbeelding bestaat - ‘de grenzen ervan zijn zo wijd dat het hopeloos lijkt er ook
helemaal dóórheen te kunnen trekken.’ Terwijl Thomas en Doesjka elkaar treffen in
de o zo beperkte ruimte van hun kantoorkamer en zich wijden aan een tijdloos project,
overschrijden zij de grenzen van ruimte en tijd in de verhalen die ze elkaar vertellen.
Gezeten achter hun bureau
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reizen zij in hun verbeelding naar verre landen en voorbije tijden. En die verhalen,
hoe kan het anders, hebben dikwijls direct of indirect ruimte en vooral tijd tot
onderwerp.
Zo leest Thomas een stuk in de krant over een voormalig moerasgebied in de Peel.
De kinderen zijn er vroeger altijd gewaarschuwd voor de zuigkracht van het moeras
met de woorden dat als zij er te ver in zouden gaan de man met de gouden hoed hen
zou meetrekken. Bij de drooglegging van het moeras wordt er een skelet van een
man met delen van diens wapenrusting uit de tijd van de Romeinen gevonden. De
helm daarvan blijkt na restauratie goudkleurig te zijn. Die herinnering is zo'n lange
tijd - bijna tweeduizend jaar - bewaard omdat de werkelijkheid de verbeelding heeft
ingehaald.
Er is in Utopia sprake van één groot verschil tussen Thomas en Doesjka, een
verschil dat naar mijn idee correspondeert met twee opvattingen over het schrijven.
De geschiedenissen die Thomas vertelt hebben alle een bijzondere betekenis, ze
passen alle in één systeem. En dat systeem heeft betrekking op de dood - lees: zijn
eigen dood -, waardoor hij is geobsedeerd. Thomas ‘kan niet kijken naar de dingen
zonder ze onmiddellijk in een groter verband te plaatsen’, hij spelt de krant op zoek
naar ‘het definitieve kleine bericht dat hem de plaats zal wijzen waar hij dood zal
gaan’. Hij maakt fictie van de werkelijkheid, metaforen van kranteberichten. En
daarmee heeft Thomas veel weg van de schrijver die Nabokov te voorschijn tovert
in zijn Lectures. Deze ziet de wereld als potentiële fictie: ‘The material of this world
may be real enough (as far as reality goes) but does not exist at all as an accepted
entirety: it is chaos, and to this chaos the author says “go!” allowing the world to
flicker and to fuse.’ Nabokovs schrijver creëert zijn eigen wereld, plaatst zelf
almachtig de werkelijkheid in een dwingende samenhang. Vast vallen bij hem ook
de mussen niet zomaar van de daken...
Doesjka verzet zich in Utopia tegen die almacht. Voor haar bestaan er geen
betekenissen en geen samenhangen. De manier waarop Thomas alles betekenis geeft,
benauwt haar en zij probeert van de weeromstuit ‘alleen maar te registreren,
waardevrij in het geheugen op te slaan’. Nee, voor haar kent de verbeelding geen
systematiek. Het ene beeld roept het andere op: de blauwe ogen van de vrouw in de
bibliotheek doen haar denken aan haar eerste liefde; de roodgestifte lippen van de
professor in Tijger, tijger! herinneren haar aan de rode mond van haar moeder; de
kapotte schoenen van Thomas brengen haar terug naar die keer dat ze met griep en
onder vijf dekens lag te wachten op de telefoonstem van een verre geliefde. Maar
die beelden moeten niet in

Lust en Gratie. Jaargang 9

39
het gelid worden gezet als schoenen in een keurig opgeruimde kast. Terug naar het
schrijven betekent dat: geen heerschappij over een eigen geordende wereld, geen
absolute autonomie, maar de werkelijk vrije verbeelding.

Zwaarte
De lichtheid is in Utopia geculmineerd als in teer glaswerk. Meijsings eraan
voorafgaande romans kunnen worden gezien als voorbereiding erop: de ‘lichte’
thematiek - verbeelding en het gevecht tegen ‘de tirannie van uur en feit’ - is er al
in aanwezig, maar de lichtvoetige vorm en stijl zijn nog niet zo geperfectioneerd. De
korte literaire vorm, uitermate geschikt voor precisie en elegantie, die Meijsing in
haar debuut hanteerde, keert in de in Utopia aaneengeregen geschiedenissen terug.
In zekere zin kan Utopia dan ook als een eindpunt worden gekenschetst, te meer daar
het literaire topos van de bibliotheek de laatste tijd net zo sterk aan slijtage onderhevig
is als een veel gedragen spijkerbroek. Omdat Meijsing na de publikatie van Utopia
jarenlang zweeg, was ik zeer benieuwd welke wending haar schrijverschap zou
nemen.
De literaire waarden die Italo Calvino in zijn Zes memo's voor het volgende
millennium behandelt zijn meerzinnig en open. Zij sluiten hun tegendeel niet uit maar
in. Zo uit hij impliciet in zijn lezing over lichtheid zijn respect voor zwaarte en gaat
zijn pleidooi voor precisie gepaard met de fascinatie voor de onbepaaldheid en het
oneindige. Het schrijven beweegt zich kortom tussen twee polen, in een magnetisch
veld. Het is dan eigenlijk ook niet verwonderlijk dat Doeschka Meijsing na Utopia,
dat kleine glazen monument van lichtheid, de andere, ‘zware’ pool verkent. Haar
ingetogen en zuivere manier van schrijven heeft in haar laatste roman De beproeving
plaatsgemaakt voor een zwaar aangezette verteltrant, waarbij ze de grote woorden
niet schuwt. Zijn haar eerdere boeken melancholisch getoonzet - Calvino definieert
melancholie als licht geworden droefheid -, De beproeving is ronduit zwaarmoedig.
Alleen de hond heet ‘Light’, maar honden, dat hebben we in Utopía kunnen leren,
zijn dan ook zinnebeeld van de ziel. En voor ‘Light’ wordt er in het boek beroerd
gezorgd.
Meijsing tovert in De beproeving niet als volleerd goochelaar de imaginaire
geschiedenissen uit haar literaire hoed. Integendeel, ze presenteert, zoals ze zelf in
de roman ook opmerkt, een heel ‘banaal’ verhaal. Jona is verlaten door
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zijn grote liefde Julie en wordt sindsdien heen en weer geslingerd tussen radeloos
verdriet en razernij, zelfmedelijden en haatgevoelens. Het universum van de roman
wordt niet bepaald door de grenzeloze verbeelding, maar door die ene prangende
vraag: wáárom heeft zij hem in de steek gelaten? Om tot een oplossing te komen
maakt hij geen imaginaire reis, maar vertrekt hij daadwerkelijk met zijn tienjarige
dochtertje naar het Spaanse eiland waar hij met Julie zo gelukkig is geweest.
Eigenlijk is Jona's liefdesverdriet van geen gewicht. Althans, in vergelijking met
het verdriet van de Tardovsky's, een bejaard echtpaar dat sinds de oorlog in
ballingschap leeft, met dat van de Tsjechische hoteleigenaar Roman-Voldolze, die
in 1968 zijn geboorteland is ontvlucht en met alle ellende in de wereld. Aldus maakt
de lichtvoetige Meijsing in De beproeving haar stappen van lood. Een relatief kleine
gebeurtenis maakt ze buitensporig groot; licht ongeluk onmetelijk zwaar. En nu ze
zich in het magnetisch veld van het schrijven van de ene pool naar de andere pool
heeft bewogen blijf ik nog steeds benieuwd naar de ontwikkeling van haar talent.
Naar hoe haar verhouding tot de lichtheid, en dus ook tot de zwaarte, zal zijn. In
ieder geval is de oorspronkelijke betekenis van ‘talent’, dat geeft ze zelf in een van
haar lezingen aan, ‘het gewicht dat één man per dag op zijn schouders kan dragen’.
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De halfafgemaakte gedachten van vogels
Truusje van de Kamp
Herinneringsproza van Nicolette Smabers

foto: Chris van Houts

Een veelschrijfster is Nicolette Smabers (1948) niet. Daarvoor sleutelt zij te lang
aan haar teksten. De druk die uitgeoefend wordt om elk jaar een boek te produceren
vindt ze onzin, dat heeft helemaal niets met het schrijven te maken en gaat voorbij
aan literaire problemen zoals je die bij een schrijver als Beckett tegenkomt: het uit
elkaar vallen van het individu en het onophoudelijke nadenken over het nadenken.
‘Zolang ik leef gaan er gedachten door mijn hoofd en over de gedachten moet ik
nadenken’, schrijft zij in een van haar boeken. Ook zal ze niet gauw een roman
schrijven. Een roman veronderstelt de idee van een verhaal, terwijl bij haar het beeld
het schrijfproces bepaalt. De door haar gehanteerde methode van verhalen vertellen
kan worden aangeduid als een door de verbeelding voortgebrachte, fantastische
iconologie. Het is het beeld zelf dat al schrijvende andere beelden genereert en het
verhaal dat het in zich draagt ontwikkelt. Het schrijven behoudt zo een element van
avontuur, van ontdekking. Hier gaat het niet om het eindpunt. Spil is de vraag: ‘Maar
wat gebeurde er onderweg?’, een essayistische werkwij-
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ze waarvan de uitwerking een onuitputtelijk netwerk vlecht van voorvallen die zijn
gebeurd of zouden kunnen zijn gebeurd. Het schrijven blijft zo voorlopig en
fragmentarisch. En dat levert bij haar korte, beeldende prozaverhalen op: Smabers
beoefent de kunst van de miniatuur.
Na haar opmerkelijke debuut De Franse tuin in 1983 verscheen in 1987 Portret
van mijn engel en afgelopen jaar Chinezen van glas. Niet alleen de fragmenten met
een autobiografische inslag, maar het hele werk van Smabers kan het best omschreven
worden als herinneringsproza. Centraal in deze drie boeken staat de evocatie van de
beelden en ervaringen uit haar kindertijd. Niet in de zin van een reflexieve of
nostalgische reconstructie daarvan of een psychologische interpretatie, maar in de
zin van een zoektocht naar die kindertijd, waarin nog geen breuk tussen werkelijkheid
en verbeelding heeft plaatsgevonden. Waar de woorden en de dingen nog allerlei
onverwachte en onvermoede verbindingen kunnen aangaan, proteïsche veranderingen
mogelijk zijn en waarin de ruimte belangrijker is dan tijd. Dit onderzoek houdt een
speurtocht in naar de opslagplaats aan de binnenkant van het oor, waar nog niets
staat geschreven maar waar de gedachten vandaan komen.
Op zoek naar haar verleden tracht Smabers tijdens het schrijven vanuit de verte
van het heden in haar herinnering te graven om haar vroegere gewaarwordingen te
naderen. Bij deze expedities in de diepte van het geheugen is de taal het
‘vervoermiddel’: zij vat de literatuur op als een vorm van kennis. De paradox hierbij
is dat de taal als abstract systeem van begrippen de verloren tijd benoembaar maakt
èn ervan afsluit. Onbespied echter verraadt zij als een Repelsteeltje haar geheimen.
Kenmerkend voor dit herinneringsproza is dan ook dat de werking van de taal, de
zoekende activiteit van het schrijven zelf gethematiseerd wordt. Daarnaast stelt het
herinneringsproza de vraag naar het functioneren van het geheugen. De zich naar de
oppervlakte dringende beelden worden gewantrouwd. Bij jeugdherinneringen blijken
vervalsingen en vertekeningen overmijdelijk te zijn. Het proces van herinneren is
immers hypothetisch, discontinu en nooit volledig. Zo vergeleek Freud de werking
van het waarneming-bewustzijnssysteem met een toverblok, het registreert en wist
tegelijkertijd, volgens een schema dat op eigen kracht werkt. En jeugdherinneringen
voorziet hij van de naam ‘dekherinneringen’ daar zij hun voortbestaan als beeld niet
aan hun eigen inhoud te danken hebben maar aan associatieve relaties met een tweede,
verborgen inhoud.
De andere hoofdrol in deze vorm van proza wordt derhalve gespeeld door de
herinneringsactiviteit, en wel als het weven van het tapijt van het geheugen
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dat eerder een vergeten is, de Penelope-arbeid van het denken. De titel Portret van
mijn engel verwijst hier rechtstreeks naar. De engel is een bewaarengel. Het geheugen
is de stoffige, scheidende ordebewaarder van haar geest, ziel en lichaam. Een
vleugelloze bedrieger, een ‘handlanger van schoolse regelmaat en plicht’ die eerder
verhult dan onthult en beelden aan het innerlijk ontfutselt. Smabers richt haar
onderzoek dan ook niet op de misdrukken die in dat archief zijn opgeslagen, maar
op de mobilisatie van indrukken waarvan zij in Freudiaanse zin de verschuiving zijn.
Haar interesseert ‘Niet de glans, maar het poetskatoen. Niet het toneelstuk, maar de
verklede mensen. Niet wat het voorstelde, maar hoe het werd gemaakt.’

Witte plekken
Aan de literaire ontdekkingstocht ligt een aantal beweegredenen ten grondslag. Een
van de belangrijkste is de discrepantie die er bestaat tussen de beloftes uit de kindertijd
en hoe weinig van die beloftes worden ingelost. De teleurstelling over de gang van
zaken in de volwassenwereld en het verzet tegen het bedrog dat in die wereld schering
en inslag is, een ‘schijnvertoning’.
De kindertijd vormt evenwel de sleutel tot het proces van zelfverwerkelijking; de
ik is zich bewust dat haar geestelijk bladerdak zich uit de wortels van haar bestaan
heeft ontwikkeld. In Portret van mijn engel formuleert Smabers het als volgt: ‘De
bomen hadden hun zwaarte al opgegeven en hingen met witbesneeuwde kruinen aan
de hemel, alsof daar en niet diep onder het wegdek het groeien begon.’ In deze
metafoor komt ook naar voren dat de geest allerlei witte vlekken vertoont die wachten
op inkleuring. Die witte, lege plekken zijn enerzijds ontstaan door de wissende
werking van het geheugen zelf. Alles wat zorgvuldig door de bewaarengel werd
opgestapeld raakt ondergesneeuwd in de stug doortikkende tijd. Het paradijselijke
landschap van de kindertijd verliest onder het rennen naar de toekomst zijn kleur,
en het erge is dat de ontkleuring aan de ik vastzit als een schaduw waaraan zij niet
ontkomt. Anderzijds worden de witte plekken gevormd door de niet ingeloste woorden
en de nooit ontcijferde raadsels en geheimen die het kind in haar geheugen heeft
opgeslagen. Dit ondergrondse labyrint, deze ‘kinderhel’, blijft in de herinnering
verborgen liggen totdat de volwassene in staat is het te ontsluieren. De kindertijd
wordt kortom pas later met terugwerkende kracht leesbaar. Om geen ‘martelaar’ van
het verleden te worden is het
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adagium haarzelf achterwaarts te leren lezen. Zij moet spitten in de tuin van de
kinderziel, chirurg en proefkonijn in één zijn.
In alle drie de boeken onderneemt Smabers daarom de poging die momenten
waarop het verleden als witte plek in het heden zichtbaar wordt, vorm te geven.
Momenten die vaak omschreven worden als het ‘déja vu’. Een ongelukkige benaming.
Beter is het te spreken van voorvallen die ergens in het achterhoofd zitten en af en
toe naar boven komen ‘in de echo van gedachten die niet worden afgemaakt’.
Nauwelijks herkenbare gedachten waarin een voorval uit de vergeten beelden van
de kinderziel verwikkeld ligt. Gedachten die er wel zijn maar slechts af en toe aan
de oppervlakte komen. In die halfafgemaakte gedachten wordt tevens de ontdekking
van een tweede, verborgen werkelijkheid naast de alledaagse onthuld. ‘En daar was
het weer’, denkt de ik in Portret van mijn engel. ‘Dat bepaalde idee over alledaagse
dingen; nee, geen idee, eerder een of andere gedachte zonder vaste vorm, als dat kon
bestaan. Net of het allemaal al lang geleden was gebeurd en nu werd herhaald,
herhaald of nageaapt. Met Agnes had ik het er wel eens over gehad. Dat er twee
werelden bestaan. De eerste is de gewone, de tweede is een kopie daarvan, een kopie
of een herhaling. “En soms is het te zien. Net of de tweede wereld even door die
eerste steekt. En dan kan het je niets meer schelen, omdat het helemaal niet bij je
past.” “Hoezo?” “Zoals ik het zeg. Alsof de eerste door de tweede steekt. En alles
laat je koud.” “Een kopie?” “Ja, een kopie of een herhaling. Je loopt daarin rond
zoals in het museum - in de tweede dus hè. Alles staat erbij alsof het wordt
tentoongesteld.”’
Niet alleen bevindt de ik zich regelmatig in de tussenruimte van de halfafgemaakte
gedachten, in het overgangsgebied van de kindertijd naar de volwassenwereld, zij is
zelf ook een tussenfiguur. Er loopt een streep door haar heen, wordt er gezegd. Zij
is geen eenheid. Daarvoor is het nodig om het hoofd van binnen opnieuw te bekleden.
De anderen laten hun emoties gewoon als gas ontsnappen of knopen daarvan een
massief kleed, zonder versierselen en maken van hun verleden een mooi afgerond
verhaal. Maar de ik kan dat niet aanvaarden. Haar Penelope-arbeid ziet er geheel
anders uit, vol met gedetailleerde versierselen en met rafels aan de randen, waarin
zich de meest wonderbaarlijke, over elkaar heen schuivende en kruisende verhalen
laten lezen. Zij heeft er moeite mee om zich in te leven in de rol van volwassene, om
‘à la iemand’ te zijn, ‘echt in het niet-echte’. Die verkleedpartij, dat masker is haar
te krap, snoert haar hoofd van haar romp. Zij kan haar gezicht niet sluiten. ‘Het was
duidelijk te zien dat ik niet à la kon zijn. Degene die ik was stak door
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mijn kleding heen als binnenwerk door overtrek.’
Verwant hieraan is haar behoefte aan mimicry, de overlevingsstrijd van de geest
in de maatschappij, een oeroude behoefte om met de omgeving samen te vallen. De
ik verricht haar onderzoek naar haar kinderjaren eveneens vanuit het verlangen haar
anders-zijn op te heffen. ‘Ik dacht om het goed te doen zal ik misschien opnieuw
moeten beginnen en daarna misschien weer opnieuw, net zo lang tot ik het punt
geraakt heb dat de waarheid vormt. Want uiteindelijk wilde ik dat al mijn vragen
samen met hun antwoord over brede lommerrijke lanen wandelden en deze kwamen
op de naakte waarheid uit.’
Niet alleen de hoop op de onthulling van een of ander geheim, waardoor alles wat
haar onecht en hopeloos mislukt was voorgekomen ineens in een ander daglicht zou
komen te staan, of de behoefte aan mimicry zijn drijfveren voor de jarenlange
speurtocht die de ik onderneemt. Zelfs ondanks ‘de bijna onafgebroken keten van
confrontaties met dingen die het niet goed deden of die hun schijn van heiligheid
verloren zodra ik ze van zeer nabij bekeek, met verhalen die niet klopten of waarvan
de pointe me ontging; ondanks de schaamte die ik voelde zodra de werking van het
een of ander als een vulsel door de bekleding stak’ zet zij deze speurtocht voort.
Waarschijnlijk omdat zij toch altijd hardnekkig is blijven hopen op de herbeleving
van een ervaring uit een ver verleden, waarvan zij misschien een glimp had
opgevangen, een moment waarop de wereld om haar heen even uit de hengsels van
de alledaagsheid was gelicht en ‘alles zich verbonden had in één gedachte, één
schouwspel’.
Smabers memoreert hier aan het heimwee van het opgroeiende kind naar een oud
geluk, naar de allereerste ervaring, een ervaring die ouder is dan de herinnering en
ver voor de tijd ligt van het ik-zeggen. Het is de periode dat bewustzijn en zijn,
subject en object nog niet gescheiden zijn, het kind alles is. Als de mens een geheugen,
een taal ontwikkelt, ‘ik’ heeft leren zeggen komt hij buiten de wereld van de objecten
te staan, maakt daar niet zonder meer deel van uit. De oorspronkelijke verwantschap
tussen geest en materie is verbroken, de mens is subject geworden tegenover de
objecten, waartoe hij nog slechts in betrekking staat. ‘U bent ingebroken’, zegt de
ik tegen haar bewaarengel. De vervreemding van de wereld van de objecten ontstaat
met andere woorden tijdens de bewustording van een ik, het moment dat de mens
zichzelf in de tijd, in de geschiedenis inschrijft, een herinnering ontwikkelt en zo
verdreven wordt uit het Eden van de kinderziel waar niet de tijd maar de ruimtelijke
ervaring van de dingen prevaleert. Een ervaring die Smabers
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beschrijft wanneer de ik in plaats van de wc-deur een andere deur opent en plotseling
in een schemerachtige ruimte terecht komt. ‘De seconde die eraan voorafging, moet
zijn weggesprongen naar een punt waar de herinnering geen vat heeft. Terwijl ik
daar naar binnen keek, zag ik dat er een minieme verschuiving plaatsvond in de
dingen, alsof ze zich, net iets later dan ik, razendsnel aanpasten bij de wereld van
het herkenbare en begrijpelijke. “Tafel,” zei ik gauw, “lamp.” En daar had ik goed
aan gedaan, want de tafel en de lamp namen gedwee hun namen in ontvangst en
sloten zich daarbinnen op.’

Uitzicht op inzicht
In een van de absurdistische verhalen in Portret van mijn engel mijmert de ik: ‘Ach,
weet u, gedachten op zich zijn misschien wel spoken. Je ziet ze niet, ze komen op plotseling - en verdwijnen weer - plotseling. Maakt u dat ook wel mee? Dat bepaalde
gedachten er zo ineens kunnen zijn? Ook gedachten die je verstand verwerpen wil.’
Smabers duidt hiermee op een bepaalde vorm van herinneren die Proust omschreef
in zijn A la recherche du temps perdu als de ‘mémoire involontaire’. Dit onvrijwillige
geheugen is een soort tovenaar van de verloren, maar niet vergeten dingen van de
kinderziel; het kiest willekeurig zijn tijd en plaats voor de opvoering van zijn
mirakelen. Op spontane en onverwachte wijze openbaart het verloren gegane objecten
en ervaringen terug die door de illusies van het verstand zijn ondergesneeuwd. Het
onbewust geheugen volgt als het ware op de bewuste, intellectuele herinnering die
alleen een beperkt en gecorrumpeerd beeld van het verleden geeft, en die slechts een
zeer beperkte waarde heeft als middel tot evocatie.
Proust wees in dit opzicht tevens op het belang van het geheimzinnige element
van de onoplettendheid waarmee ervaringen worden gekleurd. De ik wordt geplaagd
door buien van afwezigheid, verstrooidheid of door dagdromen. Deze ogenblikken
tussen waken en dromen, schemergebieden, zijn momenten van evocatie. Bovendien
fungeren het nietsdoen, het wachten en de verveling als voorwaarden bij het
exploreren van dat wat zich onder de oppervlakte afspeelt. Vaak blijft de ik roerloos
zitten of stilstaan, misschien dat dan een gedachte wordt afgegeven die krachtig
genoeg zou zijn om die slaapwandelaar in haar geheugen wakker te roepen, of komt
ze op zo'n manier nog eens in haar tweede ik terecht.
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Tijdens deze momenten van onoplettendheid, op de grens van waken en dromen,
waar werkelijkheid en mogelijkheid in elkaar vloeien, speelt het herinneringsproces
zich af. Dan dringen de voorvallen en ervaringen die verwikkeld liggen in de door
het onvrijwillige geheugen opgeroepen beelden, de halfafgemaakte gedachten, zich
naar de oppervlakte. Dan springt de vonk over van beeld naar woord, naar betekenis.
De werking van dit onvrijwillige geheugen wordt geïnitieerd door de plotselinge
confrontatie met de woorden en de dingen. Als de teleurstelling over de dingen die
niet zo zijn zoals ze schijnen haar boven het hoofd groeit en zij de beperkte grenzen
van haar bewustzijn wil overschrijden dan biedt het venster op de buitenwereld, haar
‘kijklust’, de ik de mogelijkheid haar ervaring te verruimen en haar herinnering in
gang te zetten. Daar, waar het altijd maar doorgaat los van haar gedachten, is
voortdurend de kans aanwezig dat iets geheel nieuws zich aandient, iets waar zij uit
haarzelf nooit op zou komen: een dagdroom of een mooi verhaal dat zich bij haar
wil voegen. Uitzicht op inzicht: de woorden en de dingen buiten haar ik werken als
katalysator bij het literaire onderzoek naar haar jeugdherinneringen.

Reizen ter plekke
Grofweg zijn bij dit literaire onderzoek drie methoden denkbaar. Hoewel zij met
elkaar vervlochten zijn, kunnen ze worden onderscheiden omdat hun
waarnemingsperspectief verschilt. De fantasmagorie of het horizontale oppervlaktezien
in de verte, de materiële ervaring of het verticale diepte-zien in het nabije, en het
‘samenwerkingsproject’ van beide in de allegorie. Met de eerste methode
correspondeert de magisch, mythische projectie van de ervaring, zoals die ook in de
Prometheusmythe gestalte krijgt in de machteloosheid van de mens tegenover de
wereld en het in bezit hebben van een geheim. Met de tweede de ontdekking van de
materie waardoor geest en lichaam worden gescheiden. Met de derde de mystieke
wensdroom. Deze drie vormen van ruimtebeleving worden buitengewoon helder en
geestig verwoord in Swifts Gullivers reizen.
Zijn eerste gefantaseerde reis in het land van Lilliput komt overeen met de
fantasmagorische ervaring. Vanuit het perspectief van de reus ziet Gulliver vanuit
de verte neer op een verkleinde, overzichtelijk geordende panoramische wereld aan
de horizon van zijn blik. Tijdens zijn tweede reis, nu door het

Lust en Gratie. Jaargang 9

49
land der reuzen, kijkt hij zelf met de scherpe, microscopische blik van de lilliputters,
waardoor de reuzen slechts in hun details kunnen worden waargenomen. Het nabije
wordt zo uitvergroot dat het zijn oppervlakkige schoonheid verliest en zijn gaten,
grofheden en gebreken onthult. En de ervaring zich voordoet dat het nabije
raadselachtig wordt doordat het zijn labyrintische structuur vertoont. In zijn derde
reis beschrijft hij een ervaring die niet hem maar de mensen in dat land eigen is. Hun
hoofden staan scheef, een van hun ogen is naar binnen gekeerd en het andere pal
naar het zenit. De geest van deze lieden is zozeer vevuld van diepzinnige
bespiegelingen en inzichten dat zij niet kunnen spreken noch luisteren naar wat
anderen zeggen als zij niet worden opgeschrikt door enigerlei uitwendige aanraking
van de spraak- en gehoororganen. Daarom is er altijd een ‘wakkerhouder’ in de buurt,
die hun geheugen opfrist en hen vergezelt op hun wandelingen en hen af en toe een
zachte tik op de ogen geeft. Want omdat zij altijd zo in gepeins verzonken zijn
verkeren zij voortdurend in gevaar in een afgrond te storten of hun hoofd te stoten.

Deze drie waarnemingsperspectieven, de fantasmagorie, het microscopische en de
allegorie, zijn ook aanwezig in het werk van Smabers. Haar eerste boek De Franse
tuin is zelfs als zodanig gestructureerd: als een drieëenheid, waarvan het middelste
deel ook weer uit drie elementen is opgebouwd met een samenvoegend, maar open
centrum. Elke afdeling wordt voorafgegaan door een vertelling zonder titel. En met
name in deze vertellingen ontvouwt zij op plastische wijze haar eigen poëtica. Een
poëtica die nauw aansluit bij de
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werkwijzen in het herinneringsproza van Walter Benjamin: Eenrichtingsverkeer en
Berlijnse jeugd en Rainer Maria Rilke: De aantekeningen van Malte Laurids Brigge.
Van beide zijn bovendien citaten opgenomen. Maar ook is er bijvoorbeeld
overeenkomst met het onderzoek dat Nathalie Sarraute in haar boeken Tropismen
en Kindertijd verricht.
Alle drie de genoemde procédAIes zijn pogingen om mogelijke verhalen te zoeken
voor de witte plekken in de herinnering. Het niemandsland van de halfafgemaakte
gedachten van de verloren, maar niet verdwenen kinderziel, ‘niet zichtbaar maar toch
niet zonder vorm en kleur’. De bewuste oplettendheid, zoals het vragen stellen, biedt
namelijk weinig soelaas: ‘Het hielp iets maar niet veel dat ik vragen stelde. De
woorden vielen terug op wat te lang geleden was gebeurd. Voortdurend was er het
probleem van de onvolledigheid. Vaak beet het antwoord in de eigen staart.’ Waarom
is daarom. En voegt slechts nieuwe vragen toe. Om deze tautologische cirkels te
doorbreken gaat het erom de geest vleugels te geven, waarmee deze de gesloten
grenzen van het bewustzijn kan overschrijden en nieuwe onbekende gebieden kan
exploreren.
Het herinneringsproces wordt in gang gezet door een plotselinge zintuiglijke
gewaarwording van een woord of ding dat het automatisme van de dagelijkse
waarneming transformeert. Benjamin spreekt in dit verband van een ‘shock-ervaring’.
De trommelvliezen of de blik scheuren en laten de nog ongeschreven gedachten
ontsnappen. Hierdoor meet de geest zich als het ware vleugels aan waardoor
halfafgemaakte gedachten vogels worden. Vogels die het innerlijk uit zijn
gevangenschap van het causale en lineaire tijd-ruimteprincipe bevrijden, uit het
bladerdak van de geest kunnen opvliegen, maar ook daarin kunnen neerstrijken. In
deze allegorie van de vogel verenigen zich de twee complementerende, maar
tegenstrijdige richtingen van het creatieve proces: de fantasmagorie en het materiële
denken, de weg omhoog naar het licht, de geest, en de weg naar beneden, de duisternis
van de materie in.

Glazen bol
In haar werk beeldt Smabers het creatieve proces van het fantasmeren uit als een
proces dat zich richt op de verloren gegane oorsprong van de halfafgemaakte
gedachten, nog voor de geboorte van de herinnering en de taal. Het heeft te maken
met de ‘allereerste buien van afwezigheid’, toen het kind al leefde maar
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daar niet bewust van was, lichaam en geest nog niet gescheiden waren. De straf die
de ik krijgt op haar buien van afwezigheid lijkt haar wel terecht, echter niet voor de
actuele zonde die zij zou hebben begaan maar voor de erfzonde die aan de mensheid
kleeft: de lichamelijke dood. Die is het gevolg van de zondeval uit het paradijs, een
land waar het niet uitmaakt ‘of je daar dier was of iets anders, bijvoorbeeld jongen,
meisje of bankje in een park’. Zijzelf kan het niet geweest zijn die tot zulke ingrijpende
veranderingen heeft besloten. Daarom richt zij, als zij voor straf haar zonden moet
overdenken, haar blik op de ‘voorgeboorte’ of beter het ‘voorgeborrugte’ der kinderen
om het raadsel van het gemiste begin op te lossen. Het is een ‘Sperrgebiet’, een
gebied tussen het ‘nog-niet’ en het ‘niet-meer’, een soort straat waar de dingen een
goede en een verkeerde kant hebben, een dag- en een nachtzijde, een boven- en
onderkant, zoals de hartenboer uit het kaartspel. Een moeilijk toegankelijk gebied
van de vergeten ervaring van de verloren dingen.
In De Franse tuin slingert dit gebied zich tussen de drie delen door. Aan de kant
van het nog-niet wordt Benjamin als redder geciteerd, aan de kant van het niet-meer
Rilke. In de fantasmagorie nu, die correspondeert met de eerste fase van waarnemen
van het kind, richt het oog zich op de naar boven gekeerde kant van de dingen, de
kant naar het licht toe, op het nog-niet van de herinnering. Deze waarneming wordt
beheerst door de betoverende uitstraling die uitgaat van het glanzend oppervlak van
de dingen. In de spiegelende reflexie van het diffuse licht van de schemering, het
uur van eerbied voor de dingen, worden ze omwikkeld met een ‘geur van heiligheid’
en ingesloten in de beschermende ‘rust van kijkdozen binnenshuis’. Een beeld dat
herinnert aan Benjamins miniatuur ‘Keizerpanorama’ in Berlijnse jeugd. In haar
innerlijke kijkdoos poetst de ik de dingen op tot zij gaan glimmen als een wonderlamp
en de toegangspoort naar haar verbeeldings- en herinneringswereld openen zodat
haar gedachten vogels worden. In die lichtende zee van mogelijkheden verzinkt haar
blik en droomt zij dat zij staat op de hoogste berg van verre, vreemde landen verborgen
achter de horizon. Uit de verwondering over de wereld projecteert zij de magische
werking van de dingen naar binnen en wordt zij zelf de tovenaar van een heel mythisch
heelal waarvan zij het centrum vormt. Zelfs het meest vergeten detail kan in de
droomruimte van de kijkdoos oplichten en het begin van een verhaal vormen.
Op grond van het beeld dat zij in zich dragen worden de dingen bezet met
fantasiebeelden die relaties met elkaar aangaan. Zo tovert de ik de krullende heggetjes
van de Franse tuin om tot de letters van een boek. En groeien de
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Perzische patronen in het tafelkleed uit tot: ‘Trappetjes die nergens vandaan komen
en nergens naar toe leiden. Hoekig getekende beesten, vogels en honden of paarden’.
Een gevaarlijke onderneming; het heelal dijdt maar uit en uit. Deze megalomane,
panoramische blik heeft zijn keerzijde; uiteindelijk verliest de ik zich in het vertepunt
van de horizon van haar fantasie.
In haar werk wijst Smabers dan ook voortdurend op het gevaar dat aan het proces
van fantasmeren kleeft. Daar waarneming en verbeelding, object en subject in de
fantasmagorie niet zijn gescheiden leggen de fantasiebeelden een sluier om de dingen
heen. De ik sluit ze als het ware in een glazen bol op. Enerzijds biedt deze glazen
bol haar bescherming tegen de niet begrepen buitenwereld, want hij is haar eigen
feestelijk geordende wereld. Anderzijds gaan de dingen in rook op omdat er geen
einde is aan de mogelijke droombeelden. Haar hoofd raakt tenslotte zwart en vol van
verkeerde dingen waarmee de poort naar haar herinnering weer wordt gesloten. Als
een trekpop danst zij aan haar eigen verzinsels en vervreemdt zo van haarzelf en de
wereld, die verstart tot een panopticum. ‘Ik keek naar iets dat tot mezelf behoorde
en toch lag het ver weg. En ook mijn huis. Ver weg. Het zag eruit als een plaatje uit
een prentenboek. (...).’ Het is net als met film: ‘Dat zijn eigenlijk gewone foto's.
Alleen omdat je ze zo razendsnel te zien krijgt, lijkt het of die mensen leven en
bewegen. Maar dat is een illusie.’
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Dovemansoren
In zijn boek over Japan Het rijk van de tekens schrijft Roland Barthes over zijn droom
een vreemde taal te leren en die toch niet te verstaan: ‘ze openen de volledige
verbeeldingswereld waarvan alleen een paar moderne teksten (...) een idee kunnen
geven, omdat ze je een landschap openbaren dat ons woord (...) nimmer had doen
kunnen vermoeden of ontdekken.’ In zo'n vreemde taal doen de woorden zich voor
als lege tekens die niet naar een zingevende werkelijkheid verwijzen, ze treden op
als on-zin. Onzin waarvoor in de lineaire communicatie, waarin tijd kostbaar is, geen
plaats meer is omdat de onzin de ruimte openbreekt.
Die ruimtebeleving vormt nog een groot bestanddeel van de taalwerkelijkheid van
het kind. Op verschillende plaatsen in haar werk beeldt Smabers deze ervaring uit.
De ik staat in eerste instantie even begriploos als een dier tegenover het abstracte
referentiekarakter van de taal. De taal van de volwassenen bevat woorden die zij
maar half begrijpt, het is niet duidelijk waarop ze nu precies slaan. Ze doen zich voor
als vreemde woorden uit een buitenlandse taal waarover zij zich verwondert. De
woorden hebben zich nog niet vastgehecht aan de betekenissen; de relatie tussen
teken en betekenis is nog geen automatisme. Ook hier doet het probleem van de
onvolledigheid, het gemiste begin zich voor. En de ruimte tussen de halfbegrepen
woorden is een ideale plaats voor de fantasmagorie.
De eerste kennismaking van het kind richt zich op het klank-beeld aspect van de
taal dat voorafgaat aan de communicatieve functie. De ik ervaart de taal letter voor
letter. Deze worden als losse, willekeurige dingen beschouwd, als niet te ontcijferen
hiëroglyfen, die nog niets van hun betoverende werking hebben verloren. Om de
letter-als-ding zit eveneens een ruimte waarin hele verhalen gedroomd kunnen worden.
Ook het referentiekader van de taal ervaart zij kortom als magisch. De lettertekens
kunnen nog overal naar verwijzen, ze kunnen nog allerlei ‘onwelvoeglijke
verbindingen’ aangaan waarmee zij haar eigen geordende taalwerkelijkheid schept:
‘De duivel en ik, wij zijn gelijken, gif en tegengif.’
Om Dovemansoren laat zich een volledig verhaal weven: ‘Er viel niet mee te
praten. De lijven waren heel gewoon, de oren niet. Er waren grote oren bij en zeer
kleine. Er waren spits toelopende, zeer lange. Deze staken hoog boven hun hoofden
uit en vingen de geluiden op van overzee; bij harde wind en felle kou werden ze
ingetrokken en dan leken het normale mensenoren. Er waren
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trechteroren waar bijzonder veel in ging. En warme, rozige oortjes, kogelrond als
naveltjes. Ach, zoveel soorten oren. Maar de gedachten van deze wezens waren voor
ons niet te begrijpen en wat ze zeiden klonk zo vreemd dat je het niet eens herhalen
kon.’

Loep
In het derde deel van De Franse tuin beschrijft Smabers in een droombeeld van de
ik het proces van fantasmeren en het gevaar dat daaraan vastzit. Het droombeeld
wordt beschreven als een vrolijk spelletje om al voortrennende droge voeten te houden
op de vloeiende scheidslijn van strand en zee. Een vrolijkzijn dat een hele tijd duurt
totdat ze achterom kijkt en ziet dat haar sporen zo dicht bij het water zijn uitgewist.
Voortdurend doorrennen en af en toe achterom kijken heeft tot gevolg dat ze struikelt.
Ze staat stil en kijkt om zich heen naar de vergeten dingen op het strand. Als een
strandjutter zoekt zij dit af op achtergelaten resten en tracht hun mogelijke sporen te
lezen in de hoop dat zij iets vertellen over de geheimen uit haar jeugd.
Ze verruilt haar kijkdoos hier voor het zien met de loep. Een onderzoeksmethode
die correspondeert met de tweede fase van de ruimtebeleving in de kindertijd. De
dingen laten zich niet meer bereidwillig opsluiten in de rol, in de glazen bol, waar
haar weerspiegelende blik hen tot onophoudelijk spreken dwingt. Met haar loep
dringt zij door het glanzende oppervlak heen en ontdekt zij de onzichtbare, duistere
diepte in de dingen die voor het blote oog verborgen is. De microscopische blik hecht
zich aan het niet-meer, de achterkant, de nachtzijde van de dingen, daar waar het
groeien begint. In dit proces van uitvergroten wordt het oppervlak ontwricht en tonen
de dingen hun details, gebreken en rafelranden, de microkosmos die in hen besloten
ligt. Er openbaart zich een heel ondergronds labyrint van mogelijke verbindingen,
waarvan de ik aanvankelijk hoge verwachtingen heeft maar dat haar uiteindelijk
teleurstelt. Het zien met de loep is net als televisiekijken: ‘Wat je daarop zag, was
echt en je kon niet zeggen, o het is maar een verhaal, o, het is maar film. Op de
televisie kon iedereen de wereldbol zien draaien.’
Het brengt het verre nabij in een niet te vatten duizelingwekkende, versplinterende
veelvoudigheid, waarvan de ik geen middelpunt meer is. De loep scheidt waarneming
en verbeelding, geest en materie; het oog maakt zich los van het lichaam en de dingen
die een zelfstandig bestaan gaan leven. Zij
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kijken haar aan vanuit hun eigen ondoordringbare vormings- en bewegingswetten.
Ze spreken een eigen taal die zij voor zich willen houden, ze geven hun geheimen
niet prijs. En weerbarstig als ze zijn, laten zij zich niet tot een verhaal ordenen.
In een beeld dat sterk aan Nathalie Sarrautes Tropismen doet denken verwoordt
Smabers deze ervaring. ‘In het hoekje van de tuin lichtte ik een zware tegel op. De
afdrukken van twijgjes en kiezels zagen mij aan, precies was het, zó precies. Met
het topje van twee vingers kriebelde ik langs de tere randjes, een duizendpoot rolde
zigzaggend als een opgewonden stukje speelgoed over mijn hand en vol afschuw
sloeg ik hem af, pissebedden vluchtten in paniek naar de donkerste hoek. En een
gekrioel van tientallen mieren. Maar snel, verbazingwekkend snel ging het gekrioel
al over in een perfect georganiseerde reddingsactie. Emmers - mierenemmers
natuurlijk - werden doorgegeven langs een voorgeprikte stippellijn. Wat was het dat
zo haastig in veiligheid werd gebracht? Ik luisterde aan de grond, geen geluid, niets.’
De ontluistering van het oppervlak brengt haar geen nieuws, de mooie verhalen
laten zich niet vertellen. Maar nu is zij zich bewust dat het onder haar voeten een
warboel is omdat de dingen zo zonder verweer zijn. Net als met die geborduurde
tafelkleden ‘aan de verkeerde kant was het een rommeltje van lussen en knopen, de
geborduurde kant zag er prachtig uit’. Voortaan is er altijd iets te merken van het
leven dat zich achter de dingen afspeelt.
De ontdekking dat de dingen los van haar een eigen leven leiden, correspondeert
met de ontdekking van het onbewuste als een op eigen kracht werkend vermogen.
De ik ervaart zichzelf niet meer als een eenheid. Nooit zal ze precies weten wie ze
is of van wie ze is: ‘Net of we onszelf huren, dacht ik, we hebben eigenaars.’ De
dingen zijn met andere woorden als niet te ontcijferen raadsels in de glazen bol van
haar kindertijd gedrongen en tasten deze in zijn ondoorgrondelijke stilte aan.

Sfinx
Eén andere grote witte plek in haar herinnering die wacht op invulling is de vader.
In alle drie de boeken speelt hij een prominente rol. Zo is héél deel drie van De
Franse tuin aan zijn raadselachtige persoon en de geheimen in zijn leven gewijd. Hij
is hèt symbool van de onbekende, onbewuste dingen die met hun onaantastbare
zwijgen de glazen bol van de kindertijd doordringen. Met
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de openbaring van zijn hartkwaal wordt een abrupt einde gemaakt aan dit feestelijk
‘taartdenken’, aan het beschermde leven in de glazen bol. Haar leven verliest zijn
samenhang en wordt een rommeltje. Evenals de vader krijgt zij iets onbestaanbaars.
Hij is er wel en hij is er niet; hij is alsof. Hij is als ‘een inktpot die voortdurend blijft
verkeren in de toestand van het bijna-omvallen of het zojuist-omgevallen-zijn’, die
het huis steeds kleiner en benauwder maakt. Het gebied rondom zijn stoel heeft hij
gemaakt tot een vreemdsoortig buitenland, waarin de lucht lijkt stil te staan en waar
gedachten en herinneringen leven die hooguit in de verte van haar kunnen zijn.
Zijn ziekte maakt hem niet kleintjes. Integendeel. Hij is een reusachtig onbekend
eiland, een wereld in zichzelf verzonken, waar de ik geen toegang heeft. Hij is de
paradoxale onzichtbare verborgen vorm van de zichtbaarheid. Een beeld dat doet
denken aan het portret dat Barthes in zijn eerder genoemde boek over Japan van
Tokio schetst: ‘De hele stad cirkelt om een zowel verboden als onverschillige plaats,
een in het groen verborgen verblijf, omgeven met grachten, bewoond door een keizer
die je nooit te zien krijgt, bewoond door een letterlijk onbekende.’ En vraagt hij zich
af ‘ontplooit zich niet op dezelfde wijze de fantasie met omtrekkende en terugkerende
bewegingen rondom een leeg subject?’
Bij Smabers leest de vader zelf in het boek In het teeken van Egypte. Hierin ligt
een schat aan raadselachtige bijzonderheden opgeslagen die alleen hem toebehoren
en waarover hij zwijgt. Het enige dat de ik weet is dat daarin de vernietiging van de
wereld wordt voorspeld! Hij is een sfinx die haar raadsels opgeeft en haar dreigt te
verslinden omdat zij ze niet kan ontrafelen. Deze raadsels lijken in eerste instantie
een bron voor een ondergronds netwerk van mogelijke relaties. Vragen stellen of
een gesprek beginnen is niet mogelijk. Daarom houdt de ik als een postzegel zijn
leven onder haar loep. In de rafelranden hoopt zij een ‘genoegdoening in woorden’
te vinden voor de onechtheid, de gemaaktheid van haar doen en laten, dat geen vorm,
geen eigen stem kan vinden in zijn zwijgen.
Om de ruimte die hij in bezit heeft genomen terug te veroveren tracht de ik rond
hem allerlei geschiedenissen te verzinnen. Uit het ‘rariteitenkabinet’ van zijn bestaan
poetst ze namen, woorden en voorwerpen op in de hoop dat in hun glans het wonder
van een groots verhaal dat bij hem past oplicht. Een onmogelijke mogelijkheid. De
dingen en de woorden blijven rekwisieten en citaten, overblijfselen van een of ander
stuk waarvan de tekst verloren is geraakt, zij laten zich niet ordenen. Zijn alsof-zijn
komt evenals de objecten
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voort uit zijn innerlijk. Hij is niet alsof iets, hij is alsof zómaar, een zwijgend ding,
een witte brief met voorgedrukte lijntjes. En het proces van fantasmeren loopt stuk
op de ondoordringbare raadsels van de dingen. De vader blijft een witte plek met het
geluid van een misthoorn: ‘Je kunt er niet echt naar luisteren en of je er dichtbij bent
of niet, altijd klinkt het uit de verte.’
Aan de hand van de vader toont Smabers ook hoe gevaarlijk het is om in de
veelvoudigheid van de dingen zelf een synthese te willen aanbrengen, hun geheime
onzichtbaarheid zichtbaar te maken. Hier schuilt het gevaar van zelfverlies èn
objectivering. Door de identificatie van de ik met de onbekende restanten uit haar
vaders leven verwijdert zij zich alleen maar verder van haar herinnering. Zijzelf en
haar taal versplinteren in afzonderlijke brokstukken: ‘Vaders zwijgen ondergroef
mijn taal van “ja” en “groot” en “klein”, en maakte van het kammen van mijn haren
“dit is haren kammen”. En van een wandelingetje naar de brievenbus “dit is lopen
op twee benen”.’

De letter T
Toch blijft het onzichtbare raadsel van de vader de ik kwellen. Ook na zijn dood.
Droomt zij van haar jeugd dan droomt zij van die witte plek. Het bevriest haar innerlijk
en blijft een obstakel in haar zoektocht naar de verloren tijd. Naarstig blijft zij op
zoek naar de sleutel van zijn verborgen geheimen. In de tweede vertelling van De
Franse tuin komt een Javaanse prinses voor. Het is háár prinses, een door haar fantasie
voortgebracht beeld van schoonheid en geluk. Maar toch wordt ook deze prinses
gekweld door heimwee naar het mooiste land dat er is en achter de horizon ligt,
voorbij het vertepunt van de waarneming en dat dus door het proces van fantasmeren
kan worden opgeroepen. Het is deze prinses die haar misschien alles kan uitleggen
over het mysterie van de vader, net zolang tot zij geen enkele vraag meer heeft. Hand
in hand met haar Javaanse prinses heeft zij toegang tot gebieden die voorheen
afgebakend waren door bordjes ‘verboden toegang’.
Van haar krijgt de ik de letter T. Deze letter T duikt opnieuw op in het verhaal
‘Kwansuis’ uit Portret van mijn engel, een verhaal dat eveneens geheel is gewijd
aan de geheimen rond het leven van haar vader. ‘It fits me to a T’, is het enige zinnetje
van haar huiswerk dat de ik daar in haar hoofd weet te krijgen, omdat in de roerloze
nabijheid van de vader alles, en vooral de taal zijn dagelijkse zin verliest. Zo ook dit
zinnetje. Waar kan deze letter T die de
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ik blijkbaar zo goed past nu voor staan? Als louter klank lijkt de letter T nergens
naar te verwijzen. Opvallend is echter het gebruik van de kapitaal met haar
geprononceerde vorm. Een spoor dat leidt naar de oorsprong van het schrift, waarin
beeld en betekenis nog niet gescheiden waren. Aangezien de letter T wordt gegeven
om het raadsel op te lossen van de vader, beschreven met het beeld van de sfinx en
lezend in het boek over Egypte, leidt het spoor verder naar een van de oudste
beeldschriftsystemen, de Egyptische schrijfkunst met haar hiëroglyfen.
De Egyptische halfgod van de wetenschap, de taal en het schrift was Toth,
voorgesteld als een mens met een vogelkop! De Griekse naam voor Toth luidt Hermes
Trismegistus. Zijn geschriften, verzameld onder de naam Corpus Hermeticum, voeren
naar de kabbalistische en gnostische filosofiën, waarin zij een centrale rol spelen.
Hier wordt aan de letter als schriftteken, als hiëroglyf een bijzondere kenervaring
toegeschreven. Elk schriftteken wordt als een mystieke macht verbonden met de
magische krachten van de wereld. In de ontcijfering van het zichtbare letterteken
wordt het onzichtbare kenbaar geacht. Als laatste letter van het kabbalistische alfabet
is de T (tau) het zinnebeeld van een tweevoudige voortbrengende kracht. In het beeld
van de letter T komt het horizontale oppervlakte-zien in de verte, en het verticale
diepte-zien in de materie samen. In de taal kan met andere woorden het ordenende
proces van fantasmeren worden gekoppeld aan het versplinterende materiële denken.
Verbeelding en werkelijkheid corresponderen. De taal biedt de sleutel tot het
tussengebied van het nog-niet en het niet-meer van de halfafgemaakte gedachten.
Gewapend met deze letter T wordt de ik staand in het zand zo licht als een vogel.
Een nieuw houvast in het luchtledige.

Sneeuwglobe
In het middelste deel van De Franse tuin is de ik over naar de tweede klas, zij heeft
leren lezen en stapt de ruimte van de taal binnen. Van kijken-naar en zien-in
transformeert haar blik tot lezen. ‘Geen hoogvlieger’, zegt het rapport, maar toch
mag ze ter beloning naar Madurodam. Vanuit de hoogte ziet het er vrij ordentelijk
uit en van dichtbij kan zij zelfs de allerkleinste dingen zien. Smabers vergelijkt deze
miniatuurwereld met een sneeuwglobe, zo'n glazen bol die een gedetailleerde wereld
omhult welke tot leven komt wanneer je deze schudt en het gaat sneeuwen. Ook
verwijst zij naar dit proces
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in de vertelling ‘Glazen kisten’ die het centrum van het boek vormt. Sneeuwwitje
wordt in haar glazen kist wakkergekust en tot leven gewekt door haar prins.
Het schudden totdat het sneeuwt en het wakkerkussen symboliseren bij Smabers
de werking van de taal als potentiële middelaarster tussen het proces van fantasmeren
dat uiteindelijk de wereld verstart in een gesloten glazen bol, en het materiële denken
dat de veelvoudigheid van de dingen toont. Deze poging tot bemiddelen kan worden
ondernomen in het proces van het allegoriseren. Door analoge relaties te zoeken
tussen de door de fantasmagorie gecreëerde beelden om de dingen heen en de dingen
in hun veelvoudige gedetailleerdheid wordt het gebied tussen geest en materie, tussen
het nog-niet en het niet-meer van de herinnering als het ware in trilling gebracht. Zo
gaan de dingen tot het innerlijk spreken en kan hun verhaal gelezen worden, zoals
het sneeuwen in de sneeuwglobe de wereld tot leven lijkt te wekken.
Het is de taal als toverprins die uiteindelijk Sneeuwwitje wakkerkust. En omdat
in het herinneringsproces de voorrang bij de objecten ligt wordt zo de poort geopend
naar het tussengebied van de halfafgemaakte gedachten van het nog-niet en het
niet-meer. Het is de taal die van de gedachten vogels maakt en de herinneringsactiviteit
redt. Dit proces wordt treffend uitgedrukt in een brief die Rilke aan Auguste Rodin,
zijn leermeester in het ding-lezen, schrijft en waarin hij de werkmethode omschrijft
die hij hanteert in zijn herinneringsproza De aantekeningen van Malte Laurids Brigge:
‘En bedenkt u zich dat ik in proza nu mannen en vrouwen kan creëren, kinderen en
grijsaards. Ik heb vooral vrouwen tot leven geroepen door zorgvuldig alle dingen te
maken die rondom hen zijn en een wit vlak uit te sparen dat slechts een leegte zou
zijn maar dat, liefdevol en royaal omlijnd, tot iets trillends en stralends wordt, bijna
als een van uw marmeren beelden.’ Een prachtige typering die ook het schrijfproces
van Smabers karakteriseert.

Feestvarken
Het analogisch principe van de allegorie, dat de herinneringsactiviteit activeert en
toegang verleent tot het schemerige, moeilijk toegankelijke tussengebied van de
halfafgemaakte gedachten, vereist een grote mate van precisie en nauwkeurigheid.
Portret van een engel opent met een gedicht van J.A. dèr Mouw (Adwaita). Smabers
zegt vooral door hem beïnvloed te zijn. In zijn
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sonnetten heeft ook hij zich beziggehouden met de verwoording van de denkwereld
van het kind en de evocatie van de jeugdervaringen. Dèr Mouw ontleende zijn
levensfilosofie aan de mystiek van het Voorindische brahmanisme, een mystiek die
overeenkomsten vertoont met de kabbalistische en gnostische tradities. Deze twee
tradities worden eveneens gecombineerd in het beeld van de Javaanse prinses met
haar letter T. De brahmanistische levensfilosofie van Dèr Mouw leidt in zijn werk
nochtans niet tot vaagheid of navelstaarderij. Wat juist in zijn gedichten opvalt is de
helderheid, eenvoud en precisie waarmee hij macro- en microkosmos, het hoge en
het lage, het verhevene en het alledaagse beschrijft. Een van zijn bekendste sonnetten
begint met ‘'k Ben Brahman. Maar we zitten zonder meid’.
Het is deze analogische schrijfwijze, dit poëticaal principe van lichtheid en precisie,
gebaseerd op scherpe observatie en kennis van de taal, waardoor Smabers het meest
beïnvloed lijkt te zijn. Het zijn literaire waarden waaraan Calvino in zijn Six Memos
for the Next Millennium buitengewoon belang hecht en die de literatuur voor
verstarring behoeden. Zij ontnemen de taal haar zwaarte waardoor zij haar
beweeglijkheid behoudt en allerlei mogelijke, niet-hiërarchische verbindingen aan
kan gaan tussen geest en materie. Niet om deze tot elkaar te herleiden, maar om hun
verschillen aan te scherpen, waardoor de herinneringsactiviteit gered kan worden.
‘Het is nacht en het sneeuwt’, schrijft Smabers in ‘Glazen bollen’. Worden in het
proces van fantasmeren de beelden van de halfafgemaakte gedachten in de herinnering
uiteindelijk zwart en blijven zij in het materiële denken een witte plek, in het
allegorisch principe zijn deze beelden in beweging. Zij kunnen een dialoog aangaan.
Een taaloperatie die Sarraute in Het gebruik van het woord voorstelt als een Italiaanse
tegelvloer waarin het patroon nu eens de zwarte, dan weer de witte motieven laat
zien. Hier corresponderen verbeelding en werkelijkheid, dag- en nachtbewustzijn
met elkaar in een hechte structuur. Al met al een geslaagde reddingsoperatie bij
Smabers. Het is een feest om te lezen hoe zij de herinneringen aan de ruimtebeleving
van de kinderjaren, waarvoor in de door tijd beheerste volwassenwereld geen plaats
meer is, in haar taalgebruik weer weet op te roepen. In Chinezen van glas wordt
verondersteld dat de vader is weggelopen naar een andere vrouw, juist op de
verjaardag van de ik. Dan openbaart zich de problematiek van illusies die misschien
wel altijd desillusies zijn: ‘Aan de manier waarop ze het vel op de rand van het
schoteltje uitsmeerde zag ik dat ze worstelde met de woorden. Zeg het niet mama.
Zeg het niet. Maar ze had het al gezegd: “Vandaag ben ik een illusie armer geworden.”
“Feestvarken,” dacht ik, “ik ben een feestvarken.”’
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Versteende gewaarwording, verstarde beelden
Liesbeth Woertman
Notities over identiteit in de romans van Marja Brouwers

foto Joost Brouwers

In de psychologie wordt identiteit opgevat als het gevoel van eenheid en consistentie
dat wij hebben, het gevoel dat wij ongeveer dezelfde zijn, onafhankelijk van tijd en
plaats en van met wie wij zijn. Ook in de geleefde werkelijkheid gedragen wij ons
vaak alsof wij een eenheid zijn.
De laatste jaren is vooral vanuit de filosofie een aanval gepleegd op dit
‘eenheidsdenken’. Er zijn in de loop der tijd andere vormen van denken ontstaan
over het zelf, zoals in het postmodernisme, waarin identiteit wordt benoemd als het
‘gefragmenteerde ik’, het ‘verbrokkelde ik’. Een dergelijk ‘gefragmenteerd ik’ is
weliswaar filosofisch redelijk eenvoudig denkbaar, maar zeer lastig ‘leefbaar’. Veel
psychiatrische ziektebeelden bevatten juist als een van de symptomen of als algeheel
etiket problemen rondom het ‘ik’; identiteitsloosheid, identiteitscrisis, meervoudige
persoonlijkheidsstoornis, borderlinestoornis, enzovoort.
Als psycholoog houd ik mij, met name vanuit mijn therapeutisch werk, bezig met
het spanningsveld tussen het gefragmenteerde ‘ik’ als filosofische constructie en de
noodzakelijkheid om in de geleefde werkelijkheid een vaste identiteit te
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hebben. Zonder het ankerpunt van de vaste identiteit ziet de wereld er onleefbaar,
angstaanjagend en betekenisloos uit. In de jaren negentig is dit zeker voor vrouwen
een bijzonder lastig fenomeen; vrouwen vervullen vaak meerdere sociale rollen die
een elkaar uitsluitende inhoud hebben. Neem bijvoorbeeld de sociale rollen
‘intellectueel’ en ‘vrouw’. Dat zijn categorieën die elkaar qua inhoud uitsluiten, maar
die wel in één lichaam geleefd dienen te worden. Vaak is er dan ook niet alleen sprake
van één lichaam, maar is er op een bepaald tijdstip ook slechts één identiteit.
Want waar ontlenen intellectuele vrouwen van nu hun identiteit aan? Aan de sociale
rol van wetenschapper met mannelijke noties van rationaliteit en objectiviteit en met
een sterk afgegrensd ‘ik’, of aan de sociale rol vrouw die nog steeds gekenmerkt
wordt door emotionaliteit, lichamelijkheid en subjectiviteit? Die verschillende rollen
leveren in ieder geval een spanningsveld op. Niet voor niets ontmoet ik in mijn
therapeutisch werk vooral vrouwen, die erg angstig zijn en lijden onder
‘identiteitsproblemen’. Identiteitsproblemen die dikwijls zijn veroorzaakt door
seksuele invasies op en aan hun lichaam.
Vaak denk ik dat iemand eerst een stevige identiteit moet hebben, om vandaar uit
het spel van het gefragmenteerde ‘ik’ te kunnen spelen. Het spel van wisselingen
tussen ‘ik’ en ‘jij’, man en vrouw. Anders is en blijft er alleen chaos.
Marja Brouwers debuteerde in 1984 met de roman Havinck; in 1985 verscheen de
familiekroniek De feniks en in 1990 haar derde roman De lichtjager. Als lezer èn als
psycholoog geniet ik van haar werk, met name door de originele manier waarop zij
de identiteit van haar romanfiguren vormgeeft. Brouwers brengt de hierboven
geschetste problematiek van de identiteit in haar romans tot leven. Haar romans
vormen voor mij een brug tussen het filosofische en het psychologische.
Marja Brouwers beschrijft aan de ene kant de noodzakelijkheid van het hebben
van een identiteit; aan de andere kant geeft ze de vervreemding en het gemis weer
dat daarmee gepaard gaat. Het construeren van een vaste identiteit sluit immers vele
andere mogelijkheden uit. Daarbij beschrijft Brouwers het Zijn als ervaring buiten
de taal en het beeld. Het knappe van Marja Brouwers is kortom dat ze drie vormen
van identiteit, van leven weergeeft: de vaste identiteit; de vervreemding en het gemis,
ervaren door mensen die niet voor een identiteit kunnen kiezen en dus alles willen;
en vormen van Zijn die zich slechts in momenten laten ervaren. Die laatste vorm van
identiteit is dan ook niet talig.
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Ik heb en ik ben
Allerlei uitspraken die beginnen met de twee woorden ‘ik ben’ verwijzen naar wat
Heidegger het ‘factisch zijn’ noemt. In eenvoudige woorden gezegd is dat het leven
dat wij tot nu toe geleefd hebben met de sociale rollen die daartoe behoren. ‘Ik ben
vrouw’, ‘ik ben dochter’, ‘ik ben psycholoog’, zijn voorbeeld-zinnen die een factische
identiteit uitdrukken. Zij geven gestolde begrippen weer die iets vertellen over het
leven dat ‘ik’ geleefd heb. Het zijn de factische zinnen die een ankerpunt vormen.
Maar geven ze werkelijk antwoord op de vraag wie ik ben?
Marja Brouwers laat de ik-figuur in De feniks zeggen:
‘(...) maar eerder was het zo dat hij zich verzettte tegen herinneringen,
stoffeloze fantomen die zich, met soms onbegrijpelijke precisie,
manifesteren als delen van jezelf, van een persoon of personen die je bent
of bent geweest, waardoor je kunt gaan twijfelen aan je feitelijke bestaan,
onwerkelijker wordt dan een droom want er is geen droom, alleen
versteende gewaarwording, gefixeerd in tijd of in geen tijd; verstarde
beelden gezien in een flits in een rondtollend panorama en waarom die?
Zo was dat voor Lucas maar niet voor mij.’
In dit fragment gebruikt Brouwers de woorden ‘versteende gewaarwording’, ‘fixatie
in tijd’ en ‘verstarde beelden’ als prachtige omschrijvingen van het begrip identiteit.
Het zijn woorden die duidelijk verwijzen naar tijd, namelijk het verleden en het
heden. Uit het fragment spreekt een identiteitsopvatting als krampachtige poging tot
eenheid. Tevens spreekt er de koppeling uit tussen de eenheidsopvatting van identiteit
enerzijds en datgene wat wij de werkelijkheid noemen anderzijds. Immers: je ervaart
de werkelijkheid zoals je jezelf ervaart. Doordat je je ‘ik’ definieert, definieer je ook
de ander, en daarmee ook de wereld. De meeste mensen ervaren zichzelf als eenheid,
waardoor zij ook de hen omringende wereld als zodanig beleven. Ondanks alle
postmoderne bespiegelingen die van het tegendeel uitgaan. De gefragmenteerde
identiteit biedt toch eerder ruimte aan datgene wat wij droom en onwerkelijk noemen.
In De lichtjager vond ik een ander citaat waarin Brouwers haar romanfiguur laat
worstelen met ‘ik heb’ en ‘ik ben’:
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‘“Omdat er iets in mij is,” dacht ze later die ochtend, “dat los blijft van
de omstandigheden. Iets dat op de bodem blijft liggen, terwijl het leven
zich achter mij oprolt als een kleed of een loper waar ik
hoogstwaarschijnlijk nooit meer naar zal kijken.”
In gedachten volgde zij dit beeld tot aan het punt waar het haar niet meer
beviel. Je zou zo'n rol dan eens kunnen opnemen en uitschudden. Wie weet
wat er dan nog aan verstofte herinneringen, geuren en klanken, namen,
gezichten en lichamen zou opwaaien. Bien étonnés de se trouver ensemble
- Ook gij? Zij was de lijn, die alles en allen met elkaar verbond. Maar
onder dit oppervlak bevond zich het onveranderlijke, datgene wat zich
niet hechtte.’
Dit onveranderlijke noemen sommige mensen God, anderen gebruiken een term als
zuiver bewustzijn of het Zijn. Dit Zijn kan in termen van Heidegger opgevat worden
als een potentieel zijn, als datgene wat wij nog niet gemanifesteerd hebben, datgene
wat behoort tot de toekomst. In ieder geval: of wij nu uitgaan van het Zijnde dat er
altijd geweest is, of het Zijn dat behoort tot de toekomst, de overeenkomst is het
vormloze. Het vormloze en onveranderlijke worden door Brouwers hier niet
gepresenteerd als leegte, maar juist als volheid. Is het toeval dat het hier een
vrouwelijke romanfiguur betreft?
In De feniks beschrijft Brouwers het als volgt:
‘Dat komt omdat dit taal- en beeldloos bewustzijn het enige is waarin ik
ben. Daar buiten lijk ik wel elke vorm aan te kunnen nemen die maar
denkbaar is en toevallig het dichtstbijzijnde doel min of meer dient. Ik ben
niet wezenloos, maar de kern van mijn wezen is vermoedelijk nou net zo
dat het zo vormloos en vluchtig, steeds weer andere gedaanten aanneemt.’
Buiten de taal, daar is de plaats waar de ik-figuur kan zijn. Er is hier geen sprake van
een vastliggende identiteit, maar van vloeibare bewegingen, die al dan niet kunnen
stollen tot vorm. Meerdere vormen, meerdere identiteiten worden door deze
vrouwelijke romanfiguur mogelijk en leefbaar geacht. Het gemis blijft in dit citaat
echter voelbaar, omdat Brouwers duidelijk beschrijft dat de plaats waar het ik kan
zijn taal- en beeldloos is.
De vaste identiteit heeft natuurlijk duidelijk een funtie. Zij is de voorwaarde om
tot handelen over te gaan. Alleen Zijnde kan ik mijzelf hooguit voorstellen in een
klooster, zonder activiteit, zonder handeling, zonder identiteit.
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Het ‘ik’ als ankerpunt
Het is leuk om te spelen met ‘ik heb’ en ‘ik ben’, maar wij hebben een vast ankerpunt
nodig in onszelf om te kunnen communiceren en betekenis te geven aan onszelf en
de dingen. Om te kunnen leven in deze ingewikkelde samenleving. Ook de
noodzakelijkheid van het hebben van een identiteit wordt door Brouwers beschreven.
Een helder voorbeeld daarvan staat in haar boek De lichtjager, waar zij Paul, die net
vanuit Amerika in Nederland is teruggekomen, laat vertellen:
‘“Sinds ik terug ben in Nederland,” zei hij, “is er iets vreemds met mij
gebeurd. Ik kon geen oriëntatiepunten vinden en ik ben terecht gekomen
in een leegte. Zoiets is gemakkelijk gezegd, maar kan jij je voorstellen hoe
dat is? Het is angstaanjagend. Als ik nadacht over mijzelf, kreeg ik een
gevoel alsof ik van binnen uit elkaar viel. Ik wist niet meer wie ik was en
ik begon mij af te vragen of ik wist wat ik deed.”
Ze vroeg: “Voelde je je in Amerika dan anders?”
“Ik leidde er een onwerkelijk leven,” zei Paul, “maar ik wist het. Sinds ik
weer in Amsterdam ben, weet ik niet meer of ik een onwerkelijk leven leid.
Niets weet ik meer. Ik ben mij alleen bewust van een totale desoriëntatie.”
“Misschien heb je pijn of verdriet,” zei Lea behoedzaam.
“Het is desoriëntatie of een gebrek aan beweeggrond,” zei Paul. “Als ik
terugkijk op de afgelopen twee maanden zie ik iets dat veel wegheeft van
een aldoor uitgesponnen nachtmerrie. Ik ben de straat opgelopen. Ik heb
mensen opgezocht, omdat ik dacht dat zij wisten wie ik was of anders toch
zouden moeten weten wie ik vroeger geweest ben. Ik wilde anderen vinden,
die iets over mijzelf onder woorden konden brengen. Iets wezenlijks.”’
Opvallend in dit door een man vertelde verhaal is dat hij het niet hebben van een
ankerpunt, van een vaste identiteit, benoemt in termen van een duizelingwekkende,
angstaanjagende leegte. Hij gaat op zoek naar anderen om zichzelf te bevestigen;
via anderen probeert hij iemand te zijn. Hij ervaart de onveranderlijke onderstroom
niet, die de vrouwelijke romanfiguur uit het eerdere citaat wel ervaart. Ook het woord
‘nachtmerrie’ geeft in tegenstelling tot het woord ‘droom’ een andere ervaringskleur
aan deze ervaring. Een droom kan zowel prettig als onprettig zijn, maar een
nachtmerrie wordt altijd als negatief ervaren.
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Het spiegelbeeld
Betekenis kan alleen in het verschil ontstaan. Elk woord krijgt betekenis door zijn
positie ten opzichte van andere woorden; elk woord verwijst ergens naar, maar valt
niet samen met waar het aan refereert. Het verwijst daarentegen naar een mentale
representatie. Betekenis ontstaat kortom door contrasten: je kunt alleen uitleggen
wat ‘licht’ is met behulp van ‘niet-licht’, dat wil zeggen ‘donker’. Hetzelfde geldt
voor identiteit: het ‘ik’ ontstaat ook slechts in contrast met andere ‘ikken’. Je ‘ik’
krijg je in zekere zin aangeboden door anderen. Identiteit ontstaat in een relationeel
proces; niettemin ervaar je je identiteit als autonoom.
Wij leren als kind via de Ander, die ons spiegelt, het spel van ‘ik’ en ‘jij’. Vanaf
driejarige leeftijd houdt het vrijblijvende van het spel op, dan is het kind vertrouwd
geraakt met het woord ‘ik’ en valt het ermee samen; het geconstrueerde ‘ik’ wordt
ons aangereikt door spiegelbeelden. En wij worden een met ons spiegelbeeld.
Marja Brouwers schrijft in De lichtjager:
‘Onafgebroken weet je wat een ander doet. Een deel van jezelf is steeds
strakker gericht op wat er omgaat in een ander. Je kunt een kamer
binnenkomen en onmiddellijk weten welke stemming er heerst. Je leert
gedachten lezen, gevoelens en motieven raden, met een haast magische
accuratesse. Met de een ben je zo, met de ander onderga je een complete
metamorfose en word je iemand anders. Een kind leert die dingen als
talen, tienmaal zo snel als een volwassene. Het zijn allemaal
eigenaardigheden die je veiligheid dienen. Ze stellen je in staat te
overleven. Pas als de aanleiding ertoe is weggenomen, dringt het tot je
door dat ze je niet alleen hebben gered, maar ook vervormd.’
Voor kinderen is de significante Ander meestal de moeder, een vrouw, voor het
meisje wordt verondersteld dat deze identificatie met de moeder een langduriger
proces is dan voor het jongenskind. Het relationele aspect maakt bij het meisje dan
ook sterker deel uit van de identiteit. Het is zo niet verwonderlijk dat in dit citaat een
vrouw aan het woord is. Het ‘ik’ wordt in dit citaat niet voorgesteld als een autonoom
‘ik’ los van de Ander, maar als een relationeel ‘ik’.
Wij kunnen pas ‘ik’ zeggen en voelen in relatie tot een Ander. Pas wanneer wij
ouder worden ervaren wij dit relationele ‘ik’ als een autonoom ‘ik’. Wij zijn gaan
samenvallen met het woord, maar een woord kan nooit samenvallen met
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het object waarnaar het verwijst. Deze tragedie treft ook het woord ‘ik’, vandaar dat
Brouwers ook aangeeft dat wij alleen iemand kunnen worden door het woord ‘ik’.
Tegelijkertijd laten wij ons door het woord ‘ik’ vervormen. Want taal benoemt,
verwijst en stolt niet alleen; het woord verwijdert zich ook van de ervaring, van de
relationele context. Met het verwoorden van je ervaring neem je er in zekere zin
afstand van. Zo ontstaat een paradox: taal benoemt de ervaring, maakt die
communicabel, tegelijk vervreemdt taal van de ervaring.
In de volgende citaten uit De lichtjager staat het spiegelbeeld centraal:
‘Ik zie mijn spiegelbeeld, dat zich scherp vertoont in het zwarte glas van
een raam, een nonchalante houding aannemen met de handen in de schoot
en de benen losjes over elkaar geslagen. Van deze reflecties ben ik me
bewust en toch kijk ik tersluiks naar mijn benen om te zien of ik mij ook
zo gedraag.

foto: Karin Frigge

Lust en Gratie. Jaargang 9

70
De afstand tussen mij en mijn spiegelbeeld, die mij soms onoverbrugbaar
lijkt, roept een kapper in mijn herinnering. Hij had mij in een stoel gezet
met mijn gezicht naar een spiegel en knipte mijn vlechten af. Ik had om
hulp willen schreeuwen, maar mijn stem zat als een stofwolk in mijn keel
en ik viel in het niet. Het gezicht dat mij aanstaarde uit die spiegel had ik
nog nooit gezien. Ik wist dat ik dat niet was. Het was een vreemd gezicht,
ook al kwam het mij niet helemaal onbekend voor. Het was of ik, om vorm
te geven aan het leven, een lichaam in bruikleen had dat eigenlijk bedoeld
was voor een ander.’
‘Ik kan 's ochtends opstaan, in de spiegel kijken en werkelijk niet meer
weten wie ik ben. Ik zie een gehavend zelf, zonder een ik.’
Deze ervaring met de spiegel heeft niet tot doel om te komen tot een antwoord op
de vraag wie wij zijn, maar laat juist een scherp bewustzijn zien van de vervorming
die door de spiegel ontstaat. Het lichaam wordt als vreemd ervaren; de ‘ik’ heeft er
geen contact mee en beleeft het in het tweede citaat zelfs als gehavend.
Désirée Schyns heeft in een van de vorige nummers van Lust & Gratie een essay
geschreven over het werk van Clarice Lispector, die probeert het Zijnde vorm te
geven tussen de woorden, in de stilte.
Brouwers doet dit als volgt in De feniks:
‘Wat was betekenis? Betekenis bestond in de vorm van een aantal
afwezigheden, te weten: afwezigheid van overeenkomsten. Een woord heeft
alleen betekenis inzoverre het verschilt van een ander woord. Het verschil
is de essentie. Als het verschil ook nog iets was dat bestond, dan kon er
hoop zijn dat ergens in de werkelijkheid betekenis viel aan te wijzen. Maar
het verschil, sec, heeft geen eigen bestaan. Verschil bestaat alleen in
samenhang met andere verschillen, waar hetzelfde voor geldt en waar je
ook zoekt je vindt uitsluitend niet-oorspronkelijke oorzaken van zowel
betekenis als verschil terwijl de betekenis zelf en het verschil zelf nergens
wordt aangetroffen.’
Dit geldt uiteraard ook voor het woord ‘ik’. Het is een andere manier om te vertellen
dat het ‘ik’ een relationeel begrip is dat verwijst naar een ‘jij’, een ‘niet-ik’. Elke
uitspraak die wij doen over onszelf zegt eigenlijk alleen maar iets over datgene dat
wij niet zijn. ‘Ik ben vrouw’ vertelt alleen iets in relatie tot ‘ik ben man’. ‘Ik ben
vrouw’ is een synonieme zin voor ‘ik ben geen man’; op zichzelf zegt de zin niets.
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Het ‘ik’ en de ons omringende wereld
Nogmaals wil ik terugkomen op De lichtjager, wederom met een beschrijving van
het relationele ‘ik’, maar nu in relatie tot de ons omringende wereld:
‘In dit verband is het wellicht van belang te bedenken dat wij zo'n
tweehonderd jaar geleden, van westers gesproken, begonnen zijn met het
vervaardigen van onbezielde produkten, op steeds grotere schaal. Een
vreemde gewoonte, die de mensheid nooit eerder heeft gehad. Hierdoor
zijn verschuivingen teweeggebracht in de manier waarop het subject of,
romantisch bezien, het individu zich verhoudt niet tot de taal, maar tot de
wereld. Een schrijnwerker in de zeventiende eeuw legde in iedere stoel
die hij in elkaar zette een korreltje van zijn eigen ziel. De werknemers van
Ford lieten hun ziel thuis en daar hadden zij natuurlijk ook gelijk in. Zo
zijn de dingen die wij maken steeds verschrikkelijker en letterlijk steeds
onmenselijker geworden. In het hieruit voortkomende besef van
vervreemding zijn wij er kennelijk in geïnteresseerd, tussen onszelf en de
buitenwereld hermetismen te creëren. Wat een briljant idee! Het rationeel
subject vindt zichzelf niet in de wereld bevestigd. Het romantisch individu
herkent die niet meer als de zijne. (...) Wie zich te veel heeft moeten eigen
maken, wie te veel als eigen heeft moeten voelen dat hem niet eigen was
of kon zijn, raakt tenslotte niet alleen het contact met de wereld maar ook
het contact met zichzelf kwijt.’
De teneur die ik met betrekking tot identiteit in het werk van Brouwers lees, gaat
mijns inziens uit van een oorspronkelijk paradijs dat wij min of meer verloren hebben.
De zoektocht naar het oorspronkelijke, het zuivere, wordt door de vrouwelijke
romanfiguren iets minder somber, iets minder leeg ervaren. Haar mannelijke
personages verkeren daarentegen eerder in een nachtmerrieachtige situatie.
Ik ben zeer benieuwd naar het volgende werk van Marja Brouwers. Ik zal dat met
belangstelling lezen en bestuderen met het oog op haar spel met identiteiten.

Lust en Gratie. Jaargang 9

72

De nachtmerrie van het lot
Anne Kuiper
Kristien Hemmerechts en de ‘female gothic’

foto: Ludo Geysels

Een van de belangrijkste stromingen in de vrouwenliteratuur kreeg pas in 1968
een naam. Toen ‘ontdekte’ de Amerikaanse letterkundige Ellen Moers de traditie
van de ‘female gothic’. In haar essaybundel Literary Women beschreef zij hoe
vrouwen al sinds het midden van de achttiende eeuw in het schrijven van verhalen
en romans een belangrijke uitlaatklep vonden voor hun frustraties en benauwenis
die voortvloeiden uit de rol die de maatschappij hen oplegde en die door hun
vrouw-zijn en het vrouwelijk lichaam onontkoombaar waren.
Zij schreven niet zomaar verhalen en romans, maar werk dat ontstond tijdens de
bloei van de gotische literatuur, het horror-genre. Die literatuur, genoemd naar de
gotische kastelen waarin ze vaak gesitueerd is, wordt geacht te beginnen in 1764 met
het verschijnen van The Castle of Otranto van Horace Walpole. Door het enorme
succes van dat boek bij een groot publiek heeft Walpole tot aan de dag van vandaag
een groot aantal navolgelingen gekregen,
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onder wie opmerkelijk veel vrouwen, al publiceerde een niet onaanzienlijk deel van
hen onder mannelijke of dubbelzinnige pseudoniemen.

Renate Dorrestein
De Nederlandstalige literatuur lijkt lang aan de ‘female gothic’ voorbijgegaan te zijn.
Pas in de afgelopen paar jaar is er op gewezen dat er ook Nederlandstalige schrijfsters
zijn die in die traditie een plaats hebben: Renate Dorrestein en Kristien Hemmerechts.
Pas in het Vara-radioprogramma Het Zout in de Pap (9 november 1987, bij het
verschijnen van Dorresteins roman Een nacht om te vliegeren) en - uitgebreider - in
een grotendeels aan haar gewijd nummer van het literaire tijdschrift Bzzlletin (mei/juni
1989) werd voor het eerst betoogd dat Dorrestein bij uitstek een vertegenwoordigster
van dat genre is. Hella Haasse formuleerde het in haar essay in het Bzzlletin-nummer
als volgt:
‘In het werk van Renate Dorrestein is het gothieke element functioneel.
Het achter geboomte verborgen huis met zijn bizarre bewoners in
Buitenstaanders (1983): de heks- of vampier-achtige Lucretia
(middelaarster van het kwaad) in Vreemde streken (1985); het afgelegen
Keltische eiland, compleet met abdij, monniken, diverse raadselachtige
personages, een monumentaal buitengoed, voorzien van “talrijke”
dakkapellen en een voornaam bordes” in Noorderzon (1986); en in Een
nacht om te vliegeren (1987) de reusachtige villa-aan-het-meer, met
“draconische torens” en “lage uitbouwen”, die “kruipen door tunnels en
grotten” in gedachten brengt, bevolkt door vertegenwoordigers van hogere
en lagere standen... het zijn allemaal aanknopingspunten met de gothieke
traditie. Altijd weer zijn er personages die varianten van het bedreigde
en demonische belichamen. De dood, in de vorm van zelfmoord of het al
dan niet opzettelijk veroorzaakte omkomen van een ander, is ook een
constante, evenals de romantische, idealistische drang tot beschermen,
redden, en tot het ontdekken, ontsluieren, van wat verborgen is.’
De schrijfster zelf kon zich in die visie geheel vinden. In haar ‘Keefmanlezing’ zei
ze onder meer:
‘(...) ik [pas] in een lange en rijke traditie van vrouwen die schreven om
niet in hun verzet te hoeven stikken en die uitgekookt genoeg waren om
het onzegbare buiten de officiële werkelijkheid te situeren, waar men de
verboden mededelingen rustig van de
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pagina kan schreeuwen zonder dat de lezers met hooivorken achter je aan
komen. Met deze schrijfsters deel ik een hang naar het fantastische, het
gruwelijke, het gewelddadige, een fascinatie met broeierige sferen,
psychische onevenwichtigheden en zogenaamde waanvoorstellingen, een
voorliefde voor grotten, kastelen en andere geïsoleerde plaatsen, waar
het kwaad zich onherroepelijk zal voltrekken (...)’ (De Tijd, 20 november
1987)
Veel van dat verzet heeft te maken met allerlei begrenzingen die vrouwen ervoeren
en ervaren in een wereld die nog steeds patriarchaal is. Begrenzingen kunnen heel
concreet zijn, het kunnen werkelijke ruimtes zijn. De kastelen en grotten van
Dorrestein bijvoorbeeld, maar ook de hotelkamers van Jean Rhys, de kamer met ‘the
yellow wallpaper’ van Gilman of de zolder van Brontë. Begrenzingen zijn soms ook
veel minder apert aanwezig. Vrouwen ervaren hun vrouwelijkheid, hun
lichamelijkheid als beperking door de manier waarop ze er zelf tegenaan kijken,
maar ook door de verwachtingen die de patriarchale samenleving van het vrouw-zijn
heeft. De beleving van zwangerschap, geboorte en misgeboorte hangt daarmee samen.
Het komt veel voor in de ‘female gothic’-traditie dat de concrete begrenzing die
de vrouw in een verhaal ervaart, tevens staat voor niet concrete begrenzing. Zoals
de eenzame opsluiting van de hoofdpersoon uit The Yellow Wallpaper ook
symboliseert dat de hoofdpersoon gevangen zit in haar eigen lichaam. Daar zit nog
een derde laag van begrenzing achter, namelijk die van het ontbreken van een redelijke
keuzemogelijkheid. Om aan de verwachtingen die bij het vrouw-zijn horen te voldoen,
hoort zij zwanger te raken.
In deze geëmancipeerde tijd zit het vrouwbeeld nog tamelijk vastgeroest in het
ouderwetse rolpatroon. Willen vrouwen hieraan kunnen ontkomen, dan zullen zij
zich opofferingen moeten getroosten - nog al te vaak geldt de noodgedwongen keuze
tussen kind of carrière. Mannen hoeven in het algemeen die keuze niet te maken, zij
mogen genieten van beide.
Dit speelt ook door in de vrouw-man-relaties; vrouwen zijn daarin vaak de
zwakkere partij, ervaren zichzelf meer als gevangen in een relatie, al was het alleen
al door financiële afhankelijkheid. Dit leidt tot een abstractere vorm van begrenzing,
namelijk de psychologische barrières die vrouwelijke personages in de gotische
literatuur ervaren in hun worsteling met de vrouwelijke identiteit.
Het verzet dat vrouwen aan deze begrenzingen boden in de gotische traditie is
verschillend. Met uitzondering van het schrijven van gotische literatuur zelf, dat
immers het onzegbare zegbaar kon en kan maken. In het begin van de
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gotische traditie bestond dat verzet voornamelijk uit schrijven. In het verhaal zelf
kon de vrouwelijke hoofdpersoon nog niet uit de gotische nachtmerrie ontwaken.
Met Brontë kwam er een ontsnappingsclausule, - nog steeds evengoed een vorm van
opsluiting - Bertha kon als krankzinnige vrouw wèl uiting geven aan haar ongenoegen.
Sylvia Plath laat haar vrouwelijke hoofdpersoon in haar verbeelding opgesloten
zitten in een glazen stolp, bij Jean Rhys sluiten de personages de werkelijkheid buiten
door zichzelf op te sluiten in hotel- en pensionkamertjes, bij Gilman verzint de
hoofdpersoon een figuur achter het behang om die vervolgens te laten ontsnappen.
Ook kunnen personages voor korte tijd aan de werkelijkheid ontsnappen, of liever,
past de auteur voor even de werkelijkheid zodanig aan dat deze de hoofdpersoon
geen angst of afkeer meer inboezemt. Dromen en fantaseren zijn hier de geschikte
middelen voor.

Kristien Hemmerechts
‘Female gothic’-verhalen spelen zich nog steeds af in een benauwende, broeierige
sfeer, waarin bizarre personages en situaties een prominente rol spelen. Tot nu toe
was Renate Dorrestein de enige Nederlandstalige schrijfster die in deze traditie paste.
Maar ook in de romans Een zuil van zout (1987) en Brede heupen (1989) van de
Vlaamse schrijfster Kristien Hemmerechts zijn elementen van die traditie te
herkennen. Gesloten en enge ruimtes hebben evenzeer een rol gespeeld in de ‘female
gothic’ als het gevoel opgesloten te zijn: in een ruimte maar ook in eigen lichaam en
geest of in een relatie. In de eerste gotische romans ging het vooral om spookruïnes
en gotische kastelen, waarin werkelijke angsten en angstwanen de hoofdpersonen in
hun greep hielden.
Komen de hoofdpersonen eerst nog toevallig in die ruimtes terecht, in latere
gotische romans gaan ze meer en meer zelf die begrenzing opzoeken. De
benauwdheid, het wereldbeeld en het zelfbeeld dat de hoofdpersoon daardoor krijgt
en de worsteling daarmee klinken door in de genoemde romans van Hemmerechts.
In haar boeken lijken de hoofdpersonen in dergelijke ruimtes terecht te komen. Er
is geen sprake van wilskracht.
In Een zuil van zout zijn de besloten ruimtes duidelijk aanwezig. Het zijn de
gebouwen waarin Anna haar tijd doorbrengt: haar kamer in Amsterdam, het huis van
haar ouders, het klooster. Wanneer Anna, een Belgische die studeert in Amsterdam,
terugreist vanuit Brussel na haar vaders begrafenis, ontmoet ze
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een Amerikaan op het station. Hij vraagt waar het perron is voor de trein naar
Amsterdam en reist met haar mee tot in haar bed. Na een tijdje houdt de Amerikaan
Amsterdam wel voor gezien en trekt verder. Anna blijkt zwanger te zijn, maar ze
onderneemt geen enkele actie om de vader in te lichten. Ze aanvaardt haar
zwangerschap en wil terug naar het huis van haar ouders, dat ze geërfd heeft, om
uiteindelijk daar te bevallen. Anna trekt zich helemaal terug in het huis, waar geen
gas, water, licht en telefoon zijn aangesloten, waar de tuin al lang niet meer
onderhouden is. Ze onderneemt enkele pogingen om verandering in die situatie te
brengen, maar veel haalt het niet uit en al snel laat ze het er bij zitten. Het huis ligt
vol met kranteknipsels die haar vader bewaard heeft. In de slaapkamer van haar
ouders zijn zelfs alle muren ermee beplakt. Ze raakt gefascineerd door die knipsels,
wil het systeem erin ontdekken. Zij wil in het huis blijven tot ze weet wat de diepere
betekenis achter al die knipsels is.
Bijna volledig alleen zit ze haar zwangerschap uit, ziet ze haar lichaam veranderen
en voelt het ook veranderen in iets waar ze niet veel controle meer over heeft, iets
dat haar tot last wordt. Ze krijgt last van maagzuur, kortademigheid en moet telkens
naar de wc.
Haar bestaan in het voormalig ouderlijk huis wordt vooral onderbroken door haar
bezoeken aan het rusthuis, dat gevestigd is in een oud klooster, een gotisch gebouw
bij uitstek. Haar grootmoeder is daar opgenomen en bovendien kan zij er baden. Nu
is een klooster al een heel duidelijk afgesloten gebouw, maar in het klooster is de
badkamer een engte in een engte.
‘De zuster gebaart dat ik haar moet volgen. Ze gaat de trap op en een
lange gang door. Overal staan er gipsen standbeelden van Jozef, Maria
en andere heiligen. In nissen en op voetstukken glimlachen ze naar ons.
De gang draait en gaat over in andere gangen. Op een bepaald moment
houdt de zuster halt en haalt een zware sleutelbos uit haar gewaad. We
staan voor een zware eiken deur. Voor ze de deur opent, draait ze zich om
en legt een vinger op haar lippen, al hebben we nog geen woord gewisseld.
De gang die we nu betreden is donker en onze stappen klinken hol, wat
me doet vermoeden dat het plafond erg hoog is, al is dat door het duister
niet te zien. Tenslotte blijft ze staan en zwaait een deur open. Licht stroomt
naar buiten.
- “De badkamer,” zegt ze en laat me voorgaan.
Wanneer ik me omdraai om haar te vragen hoe ik de weg terugvind, is ze
verdwenen. Ik hol de gang door, in de richting van de eiken deur, maar
vind haar niet.
“Zuster?” fluister ik, maar krijg geen antwoord. Ik probeer de deur, maar
die is
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gesloten. Ik loop naar het andere eind van de gang, maar ook daar stuit
ik op een gesloten deur. Op het lichtvlak bij de badkamer na is de gang
zo zwart als de nacht.’ (Een zuil van zout)
Het is de vooraankondiging van wat komen gaat: de zoektocht naar zichzelf, haar
verleden en haar toekomst, zal hier uiteindelijk doodlopen. Haar kind ontglipt haar,
het wordt dood geboren en in de kloostertuin begraven bij de dode kloosterzusters.
Het lijkt ook haast onmogelijk dat nieuw leven daar een kans zou krijgen. In de
verstikking van het klooster hebben lang alleen maar vrouwen geleefd die er voor
gekozen hadden geen kinderen te willen. Met het uitsterven van de kloosterzusters
wordt het gebouw een rustplek voor mensen die uitgeleefd zijn.
Zoals het lot Anna in enge ruimtes brengt, die ze dan zelf vervolgens telkens weer
opzoekt, wordt ook Laura in Brede heupen naar die ruimtes gemanoeuvreerd. Op
zoek naar zichzelf belandt zij telkens bij een andere minnaar die haar weer een besef
van de tijd geeft. Allereerst is daar de ‘witte kamer’, de hotelkamer die Laura voor
zichzelf en haar baas en ‘vriend’ Vincent op gezette tijden moet reserveren. Dit zijn
de geplande tijden dat Vincent met haar naar bed wil.
‘Op kantoor hadden ze weinig kontakt met elkaar. Vincent werkte nu met
het dicteerapparaat dat Laura de dag na zijn verjaardag besteld had.
Iedere ochtend vond ze het bandje dat ze moest uittikken naast haar
tekstverwerker. Ze zette de koptelefoon op en luisterde naar de instructies
voor brieven, telefoontjes en afspraken. “En Laura,” zei de stem in haar
koptelefoon, “vrijdag lijkt me een geschikte dag voor de witte kamer. Zorg
jij voor de reservering?”’ (Brede heupen)
Laura beleeft hier absoluut geen plezier aan, zij ondergaat en denkt ondertussen aan
andere dingen. Zij fantaseert dat Vincent een masseur is. Toch is ze niet in staat zich
aan hem te onttrekken. Bijna aan het einde van het boek probeert Vincent Laura
definitief aan zich te binden door zonder condoom in haar klaar te komen.
Ook de pashokjes in de winkels waar Vincent Laura mee naar toe neemt om haar
een wat vrouwelijker uiterlijk te geven vormen een bizar decor van benauwdheid.
Het zijn eveneens ruimtes waarin Vincent de baas is. Hij bepaalt wat zij past en wat
zij cadeau krijgt om haar te vormen naar het beeld dat hij heeft van vrouwelijkheid.
Ook dit laat Laura met zich gebeuren. Vincent bevestigt haar
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in de onzekerheid over haar lichaam. Een andere belangrijke begrensde ruimte is het
psychiatrisch ziekenhuis waar Laura's zuster Elza is opgenomen. De geïsoleerde
sfeer daar wordt versterkt doordat er aan de straatkant geen afdeling is gehuisvest.
Wanneer Elza eenmaal in het ziekenhuis is opgenomen, wordt haar psychische
toestand er niet beter op. Op een gegeven moment kunnen de andere familieleden
geen contact meer met Elza krijgen. Het wordt zelfs tegengehouden door de
psychiatrische staf. Laura blijft hardnekkig naar het ziekenhuis gaan, alleen om te
merken dat het een doodlopend pad is. Ze kan met Elza niet praten over de reden
waarom ze zich van hun familie afgekeerd heeft, noch over hun gezamenlijke
verleden, noch over zichzelf: Elza wil niet praten. Ook Anna onderneemt om de paar
dagen de tocht naar het klooster, een gebouw dat net als de inrichting als eindstation
fungeert. Daar stuit ze elke keer op een totaal verstilde grootmoeder.

Identiteit
Een wezenlijk onderdeel van ‘female gothic’-romans is het zoeken van vrouwen naar
hun identiteit. Een zoektocht die niet eindigt zolang vrouwen zich aanpassen aan het
beeld dat een door mannen gedomineerde maatschappij van hen heeft. Het zoeken
naar zichzelf brengt de vrouwen in beide romans tot reizen. Anna gaat nog niet heel
ver, ze gaat terug van Amsterdam waar ze studeert naar een buitenstad van Brussel,
de stad van haar jeugd. Laura gaat een stukje verder: ze komt in Londen terecht op
aandringen van haar moeder. Het werk in Londen moet haar waarde op de Nederlandse
secretaressemarkt vergroten.
Het zijn weinig opwekkende reizen. De uitbreiding van Laura's secretariële
bekwaamheden vergroot niet alleen haar kansen op werk, maar ook op nieuwe zakkige
minnaars. In Londen treft ze eindelijk een wat aardiger man, maar die wil niet meer
dan een vaderfiguur zijn en zeker geen minnaar. Terug in Amsterdam wordt ze
aangenomen door Vincent, die bij de sollicitatie al informeert of ze getrouwd is
danwel trouwplannen heeft. Ook Anna's reis naar het verleden is ook vergeefs. Ze
is niet in staat om het verleden waarin ze zich begraven heeft te reconstrueren: ze
kan zichzelf daarin geen plaats geven. De zinloosheid van de tocht wordt versterkt
doordat ze haar toekomst niet kan koppelen aan haar verleden; haar kind komt dood
ter wereld.

Lust en Gratie. Jaargang 9

80
Zowel Laura als Anna zijn zich pijnlijk bewust van hun lichaam en alles wat er fout
mee kan zijn, wat wel eens niet aantrekkelijk zou kunnen zijn.
‘Er is slechts een handvol reizigers in het station en ik voel me in de gaten
gehouden. Mijn haar is te kort, mijn oorbellen zijn te lang en ik draag de
verkeerde kleren. Elk ogenblik verwacht ik een tik op mijn schouders.’
(Een zuil van zout)
Vooral Laura laat zich manipuleren en wringt zich in allerlei bochten om haar
minnaars haar lichaam van de beste kant te laten zien, namelijk zoals zij geleerd
heeft dat mannen het graag zien.
Hoewel de hoofdpersonen voortdurend bezig zijn met hoe ze er uitzien, zijn hun
minnaars alles behalve volmaakt. Jasper, de vader van het kind van Laura is wel het
toppunt van walgelijkheid die in het boek meermalen breed uitgemeten wordt.
‘Zijn lichaam fascineerde haar. Vooral zijn huid was een geliefkoosd
studieobject. Die huid was geschilferd en de bovenste laag was in een
continu proces van uitdroging en afstoting verwikkeld. Onvermijdelijk
droegen zijn kleren de sporen van dit afbraakproces. Op zijn schouders
lag altijd wit poeder, alsof hij net uit een sneeuwstorm naar binnen was
gewandeld. Rond zijn wenkbrauwen stapelden de schilfertjes zich op,
omdat ze daar door haartjes werden vastgehouden. Later, toen Laura voor
het eerst bij hem in bed lag, merkte ze dat dit fenomeen zich over zijn hele
lichaam voordeed en dat overal waar haar was ingeplant conglomeraten
van schilfertjes ontstonden.’ (Brede heupen)
Voor het vinden van de eigen identiteit, het begrijpen en aanvaarden van het
vrouw-zijn, het om kunnen gaan met de eigen seksualiteit, is identificatie belangrijk.
Voor die identificatie zijn vaders niet nodig, die kunnen dan ook makkelijk uit het
verhaal geschrapt worden.
De vaders in Een zuil van zout en Brede heupen vallen op door
onverantwoordelijkheid of afwezigheid. Anna's vader is net gestorven aan het begin
van het boek. De vader van haar komend kind is niet lang genoeg gebleven om van
zijn vaderschap te kunnen genieten. Laura's vader sterft ook, en dat is het begin van
de terugtocht naar de inrichting van haar zus Elza. De vader van haar vriendin Carla
is met de noorderzon vertrokken. Als ze zwanger raakt van haar vriend Jasper, die
zelf zo lelijk als de nacht is, keert deze zich van haar af, hij wil uiteindelijk niets
meer van haar weten en ook niet van het
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kind. Laura compenseert dat door zich vaak voor te stellen dat hij een paar maanden
na de bevalling opduikt en dat alles vanzelfsprekend weer koek en ei is.
‘De baby slaapt in zijn of haar wiegje, de zon valt door het raam, de radio
speelt Vivaldi. Ze draagt een met kant afgezette nachtpon, gele anjers
staan naast haar bed. Er wordt geklopt, ze roept ja, ziet de deur langzaam
opengaan en Jasper naar binnen stappen.
“Dag”, zegt hij.
“Dag”, zegt zij.
Ze glimlachen allebei nadrukkelijk.
De maanden van ellende zijn op slag vergeten. Hij is trots op zijn
vaderschap en vindt haar een prachtmoeder. Zij is blij dat hij de vader
van haar kind is en vindt hem niet meer zo lelijk. Het is belangrijk dat ze
allebei glimlachen.’ (Brede heupen)
Moeders daarentegen zijn voor het bepalen van de identiteit van een vrouw wel van
belang. Daaraan ontlenen de hoofdpersonen hun voorbeelden, daaraan kunnen ze
zien wat ze met hun vrouw-zijn in deze wereld aanmoeten: de man kinderen baren.
Maar daardoor ontstaat een soort perpetuum mobile. In hun zoektocht naar zichzelf
grijpen de hoofdpersonen terug op wat aan hen voorafging. In het verleden zijn geen
verklaringen voor hun huidige situatie en gevoelens. Er zijn geen aanknopingspunten
te vinden voor hun toekomst anders dan dat het leven zich eindeloos herhaalt en dat
zij een schakel zijn in het doorgeven van dat leven. Het is een fatalisme waaraan de
hoofdpersoon zich niet weet te onttrekken. Zij doet er blijkbaar geen moeite voor en
voelt niet dat je het lot een handje kunt helpen door je leven in eigen hand te nemen.
Uiteindelijk leidt identificatie met de moeder tot zwangerschap van de
hoofdpersonen zonder dat dat nou zo bewust gebeurt. Zwangerschappen die hun
lichamen veranderen zodat ze het zelf niet meer herkennen en anderen zich ervan
afkeren, zwangerschappen die misselijkheid en pijn geven, zwangerschappen die het
lichaam in deplorabele staat achterlaten als je je niet alle mogelijke moeite getroost
om de schade te beperken.
‘Het is nog minstens drie kilometer naar het huis van mijn ouders. Met
een reistas in elke hand sjok ik verder. Halverwege moet ik rusten om op
adem te komen. Hoe hard ik ook naar adem hap, toch heb ik het gevoel
niet genoeg zuurstof binnen te krijgen. De
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baby is een steen in mijn buik die luchtwegen en spijsverteringskanalen
blokkeert. Ik zet me neer op de stoep en haal het zwangerschapsboek uit
mijn tas. In de index vind ik “kortademigheid” en lees op bladzijde
achtentachtig dat zwangere vrouwen inderdaad sneller kortademig zijn.
Het komt er vooral op aan niet paniekerig adem te gaan halen, want dan
ontstaat er hyperventilatie, gevolgd door duizeligheid en zelfs
bewusteloosheid. Rustig en diep ademhalen, dat is de boodschap. De lijst
van zwangerschapsongemakken is indrukwekkend lang.’ (Een zuil van
zout)
Zwangerschappen kunnen eindigen in de geboorte van een dood kind, zoals bij Anna
in Een zuil van zout. Niemand had ooit verteld dat je daar ook rekening mee moest
houden. Anna's moeder is al dood wanneer het verhaal een aanvang neemt. In de
laatst overgebleven kloosterzuster kan ze ook geen herkenning vinden, die is alles
behalve een moeder(figuur). Sterker nog, de suggestie wordt gewekt dat de thee, die
Anna vlak voor de bevalling van haar krijgt, er mede oorzaak van is dat het kind
dood ter wereld komt. Het is ook al weg en begraven voordat Anna boe of ba kan
zeggen. Door de afwezigheid van haar moeder heeft Anna steun gezocht bij haar
grootmoeder, die nog duidelijker de voortplanting symboliseert. Maar de grootmoeder
is als versteend en lijkt geen goede invloed op het nieuwe leven te hebben.
De zwangerschappen in deze beide romans van Hemmerechts zijn zwangerschappen
die eindigen in de geboorte van een kind van een vader die spoorloos is, een kind
dat daarom verzwegen moet worden. In Brede heupen is dat ook heel mooi in het
verhaal verweven. Pas nadat de lezer een heleboel andere informatie over Laura heeft
verkregen waarin af en toe terloops wel wordt verwezen naar een mogelijk kind en
in ieder geval naar de gevolgen die een zwangerschap op het lichaam heeft, wordt
het duidelijk dat ze al die tijd al een kind heeft. Het wordt door de grootmoeder
opgevoed, die het zich toeëigent alsof zij er zelf de moeder van is. Het kind is oorzaak
van de brede heupen waar haar vriend Vincent al in het begin van het verhaal over
valt. Kortom, zwangerschap blijkt geen ideaal te zijn en ook niet de enige en
vanzelfsprekende vervulling van een vrouwenleven.
‘'s Nachts wanneer Laura opstond om de kleine Edith te voeden vroeg ze
zich vaak af wat er fout was gelopen. Het had nooit in haar bedoeling
gelegen om de rol van ongehuwde moeder te spelen. Ze was nooit van
plan geweest om dit leven te leiden. De vrouw in de dunne kamerjas met
de gulzige baby aan haar borst, de kleine flat met de flinterdunne muren,
de scripties die zich opstapelden onder de typetafel, de luiers en de
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vuile was, ze hadden niets met haar te maken. Ze konden onmogelijk deel
uitmaken van haar leven.’ (Brede heupen)
Dat besef doet Hemmerechts' hoofdpersonen niet in actie komen tegen hun lot. Het
lijkt wel of het ze aan totale daadkracht ontbreekt. Het grootste verzet dat ze kunnen
bieden, is het willoos accepteren van wat hen overkomt. Er is dan ook geen sprake
van dat de hoofdpersonen zelf kunnen uitbreken uit hun benauwende levenswijze.
Ze komen niet verder dan een droom of een fantasie. Daarom heeft Hemmerechts
nieuwe vrouwelijke personages in het leven geroepen. De vrouwen die hun
appartement met de hoofdpersonen delen belichamen een vrijere manier van leven.
Zij laten zien dat je niet verstrikt en opgesloten hoeft te raken en te blijven in de
tredmolen van relaties en de daarbij voorgeschreven manier van leven.
Anna's vriendin Suzanne weet hoe ze moet handelen, hoe ze iets moet aanpakken.
Zij heeft haar leven wèl in de hand en als Anna het toelaat zal ze Anna's leven ook
wel even regelen. Als Anna zwanger is beslist Suzanne wat Anna moet doen en laten.
Zij zorgt ervoor dat ze naar een gynaecoloog gaat en maakt het huis in België
enigszins bewoonbaar. Suzanne kiest zelf haar mannen en vrouwen en laat zich geen
zwangerschap en opgestuwde borsten aansmeren. Suzanne heeft ambities die ze zelf
wil waarmaken, daar heeft ze geen relatie met een man voor nodig.
Maar ook Laura's vriendin Carla, die nog meer met haar verbonden is doordat ze
in het psychiatrisch ziekenhuis werkt waar Elza woont en doordat ze de zus is van
de vader van Laura's kind, heeft haar zaken goed op een rijtje. Het lot schijnt haar
niet in zijn wurggreep te hebben. Ze is mondig en bepaalt zelf welke kant haar leven
opgaat, ook al gebeurt er van alles om haar heen. Laura's duidelijkste tegenpool is
haar zusje Elza, de mooiste van het gezin, degene die het meest veelbelovend was.
Zij weigert uiteindelijk zich te conformeren aan wat dan ook en stapt in de wereld
van de waanzin. Die kan ze aan, daar heeft ze wel de macht over, daarin hoeft ze aan
geen enkele verwachting meer te voldoen, hoeft ze geen enkele man tegemoet te
komen, doet haar uiterlijk er niets meer toe en hoeft ze zelfs niet meer te praten.
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Alles is op angst gebaseerd
Lucie Th. Vermij
Over het werk van Hermine de Graaf

foto: Brand Overeem

Er bestaan een heleboel manieren om gebieden in kaart te brengen. Een gangbare
is de cartografie, door middel waarvan de gebruiker bebouwing, wegen, spoorlijnen,
fietspaden, bos- en weidegronden kan onderscheiden. Een heel andere manier is een
hectare van oost naar west, van noord naar zuid en van boven tot onder afgrazen en
per seizoen van elk plantje verslag doen. Hermine de Graaf gaat de wereld op de
laatste manier te lijf en er klinkt uit haar werk een uitgesproken kritiek op de eerste
manier van in kaart brengen. Wat mensen aan houvast ontwikkeld kunnen hebben
haalt zij genadeloos onderuit. De werelden die zij creëert barsten uit hun voegen van
de onopgehelderde kwesties. ‘Alles is op angst gebaseerd’, zegt de vertelster in de
roman Stella Klein, ‘nog voor je kunt spreken begin je de wereld al gevoelsmatig op
te delen in goed en in kwaad om de pijn, die het logische en noodzakelijke gevolg
van kwaad is, te kunnen vermijden. En op deze manier word je een hele slimmerd,
die weet hoe de wereld in elkaar zit.’
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Op eieren
Zes titels heeft Hermine de Graaf (1951) inmiddels op haar naam staan: de
verhalenbundels Een kaart, niet het gebied (1984), De zeevlam (1986) en Aanklacht
tegen onbekend (1987), de novelle De regels van het huis (1987) en de twee romans
Stella Klein (1990) en Alleen de heldere uren (1991). Vanaf haar debuut is zij bejubeld
en zijn haar prijzen ten deel gevallen. Haar meest recente roman ondervond echter
krachtige tegenstand, omdat er een negatief en clichématig manbeeld uit zou spreken.
Op het eerste gezicht lijkt er inderdaad sprake van een inhoudelijke breuk tussen dit
laatste boek en het eerdere werk: in een groot deel van haar korte verhalen en in de
novelle De regels van het huis figureren meisjes en jonge vrouwen, gevoelige naturen
die zich op eieren door de wereld lijken te bewegen, waar zich voor hen
onbegrijpelijke, pijnlijke voorvallen voordoen. Het zijn niet mis te verstane problemen
als incest, fraude en dood door nalatigheid waar zij zich mee geconfronteerd zien.
Zij maken zich allerlei overlevingsstrategieën eigen, die hen in latere levensfasen
danig tot last worden en waardoor zij zich vaak onder behandeling van de zielzorg
moeten stellen.
De problematiek waar De Graafs mannelijke personages mee worstelen, is van
heel andere orde dan die van de vrouwen. Jongens worden vooral gekweld door
afwijzing, hetzij door hun moeder, hetzij door meisjes. In Alleen de heldere uren
staat een carrièremaker centraal; de afwijzing die deze geneesheer-directeur te beurt
valt is er een in het kwadraat. Dat hij nauwelijks contact meer heeft met zijn moeder,
zijn vrouw en zijn dochter, daar kan hij mee leven, maar de tegenwerking van zijn
ondergeschikten, het verraad van zijn vriend en vertrouwensman en tenslotte het
vonnis van zijn bestuur brengen hem de genadeslag toe.
Eén eigenschap hebben alle personages gemeenschappelijk, mannen èn vrouwen.
Zij vermijden pijnlijke onderwerpen. ‘Tais tois,’ bijt haar vader het meisje Daphne
in De regels van het huis toe, als zij hem vraagt of zij misschien op haar overleden
zusje lijkt. In dit boek heeft de dood van de oudste dochter de familie zeer hecht
gemaakt, maar de nabijheid die zo is ontstaan kan alleen standhouden als iedereen
zich aan de regels houdt. Het zijn regels die oppervlakkig gezien de pijn verzachten.
‘Niemand leed echt, niemand maakte zich werkelijk zorgen. Ze speelden het spel
dat er eigenlijk niets aan de hand was omdat hun niets gebeuren kon.’
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Gier
Onderhuids regeert echter de pijn en is de angst alom aanwezig. Bij Hermine de
Graaf is die angst altijd gerelateerd aan gesloten samenlevingsvormen, of dat nu
families zijn, communes, psychiatrische inrichtingen of dorpen. De mensen in de
gemeenschappen die zij beschrijft zijn zo van elkaar afhankelijk, dat ze kwalijke
gebeurtenissen verzwijgen en mensen die ze wel bij name noemen buiten spel zetten.
Het isolement van die gesloten gemeenschappen wordt nog eens vergroot door het
platteland waarin zij zijn gesitueerd.
Een plaats van handeling die regelmatig terugkeert is een lintdorp aan een kanaal,
met aan de ene kant een groep huizen en aan de andere kant de polder. Ook speelt
een aantal verhalen zich af aan de rand van een venig moerasgebied, dat - gezien de
Peelreuzen, die er een rol in spelen - in het Zuiden des lands geplaatst kan worden.
Het zijn dankbare situeringen voor conflicten en drama's. Herhaaldelijk wordt de
lezer de geur van de gier in het gezicht geblazen, een stank die de sfeer van list en
bedrog nog eens extra versterkt. Overigens biedt het platteland naast de onuitputtelijke
mogelijkheden tot spanning en conflicten prachtige metaforen voor de psyche van
de mens. In het verhaal ‘In verzekerde bewaring’ in de bundel Aanklacht tegen
onbekend zegt een psychiater tegen zijn cliënte: ‘Je ik is als een moeras, dat we
moeten zien te kanaliseren, zodat de archaïsche structuren afgewaterd kunnen worden.
Dan wordt de bodem steviger.’

Tombola
Het moeras van de geest, dat is het gebied dat Hermine de Graaf in kaart brengt. Aan
kanaliseren komen haar personages echter niet toe. Toch zouden mysterie, geweld
en bedrog met succes bestreden kunnen worden met de waarheid. Het probleem is
echter dat de waarheid niet eenduidig is. De Graaf beschrijft bijvoorbeeld geweld
als een eigenschap van mensen die tussen wal en schip zijn geraakt zonder daarbij
een morele afkeuring te geven. Fascinerend zijn haar boosdoeners in de
verhalenbundel Aanklacht tegen onbekend: zo zeer slachtoffer van hun omgeving
dat je ze hun daden nauwelijks durft aan te rekenen, of het nu gaat om het vierjarige
jongetje dat met een briefopener het poedeltje van zijn moeder vermoordt; een vrouw
die uit zakkenrollen gaat om van haar fobieën af te komen of een rattenvanger die
overgehaald wordt zijn
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buit door te verkopen aan een restaurant...

Begrippen als schuld, onschuld, oorzaak en gevolg lijken in de ogen van De Graaf
simplificaties, die de werkelijkheid van de betrokkenen geen recht doen. Met het
mogelijke verband tussen de verschillende gebeurtenissen in hun leven liggen haar
personages dan ook herhaaldelijk overhoop. In De regels van het huis legt iemand
uit: ‘Je moet de dingen op zich en niet in hun onderlinge verbanden beschouwen,
want die verbanden bestaan alleen maar in je hoofd en daarbuiten vermoedelijk niet,’
en in Stella Klein wordt dat nog sterker verwoord: ‘De werkelijkheid is een tombola,
waar balletjes met cijfers uit komen rollen, terwijl wij zeker menen te weten dat de
cijfers bij ons horen en in onze levens passen. We omarmen nog liever de
voorbeschikkingsgedachte dan het idee dat alles toeval is. Autoriteiten geloven zonder
voorbehoud aan een logisch geordende wereld. Vraag het de dominees, de leraren
op school, de vaders en de moeders thuis, de romanschrijvers. “Waartoe zou de
wereld anders draaien?” zullen ze antwoorden.’ Het wordt mij echter niet duidelijk
of het de bedoeling van De Graaf is elk verband tussen gebeurtenissen aan te vechten,
of dat zij die verbanden wel signaleert en eerder de angst om dingen hardop uit te
spreken centraal heeft willen stellen.

Vorm
De Graaf past in haar werk veelvuldig de herhaling toe. Niet alleen de thema's, ook
beelden en personages komen regelmatig terug. In een interview met Piet de Moor
zei ze daarover: ‘Je moet mijn teksten zien als vlakjes van een steen of
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een diamant, waardoor die vlakken elkaar weerspiegelen en versterken. Elke tijd
heeft zijn eigen vormen. Ik denk dat ik heel duidelijk leef in onze tijd. Dan is het ook
heel boeiend om van de mensen van deze tijd uit te gaan en daaraan de vorm aan te
passen.’ De vorm is echter niet De Graafs belangrijkste inzet, de dwingende nadruk
daarop, die naar haar idee op het moment in literair-kritische kringen bon ton is, staat
haar geenszins aan. In hetzelfde interview zegt zij: ‘Bij mij komt op de eerste plaats
de inhoud, ook al willen de mensen dat vaak anders zien. Dat komt door het
academisme in de literatuur, dat men graag eerst bij de vorm begint en denkt dat de
inhoud helemaal geen werkelijkheidsgehalte meer heeft. Nou, ik moet nog ontdekken
waar dat niet het geval is.’
Het is voornamelijk op het niveau van de inhoud dat haar boeken indruk op mij
maken en belangrijke samenhang vertonen. Ondanks het feit dat De Graaf zich niet
met zoiets als het feminisme wenst te afficheren, klinkt in haar boeken onophoudelijk
een aanklacht tegen de ‘mannenmaatschappij’ door. Steevast schetst zij situaties
waarin vrouwen door mannen rücksichtslos geweld wordt aangedaan. Het mannelijk
geweld lijkt mij de voornaamste oorzaak van het moeras waarin de vrouwelijke geest
dreigt ten onder te gaan.

Paradepaard
In De regels van het huis moet een meisje, wier oudere zusje jaren geleden verdronken
is, zich onder het zwijgen van haar familie uitvechten. Het beeld dat zij zich
uiteindelijk weet te herinneren is verbijsterend: de dag dat haar zusje verdronk zijn
zij tweeën mee op stap genomen door hun oom en tante, broer en zus van hun moeder.
Op het strandje aan de zandafgraving had oom Hans een zandhoop gegraven. Daphne,
nog te klein om alleen het water in te gaan, blikte gefascineerd om zich heen en zag,
terwijl ze in het meer haar zusje kopje onder zag gaan, op het strand achter die
zandhoop haar oom en tante ‘hun mond aan elkaar afvegen’. Of tante Mara die
liefkozingen van haar broer vrijwillig onderging is een grote, maar wederom
onuitgesproken vraag. Daphne herinnert zich dat ze zich afvroeg ‘of het háár schuld
was dat de voeten van tante Mara trappelden’. Jaren later is tante Mara gek en oom
Hans, een advocaat die fraudeurs uit het gevang houdt, het paradepaard van de familie.
Beide mogelijkheden, zowel die dat Mara medeschuldig zou zijn aan de dood van
haar nichtje, als dat ze onschuldig zou zijn maar uit schaamte
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gezwegen heeft, zijn onverdraaglijk. Dat geldt ook voor het idee dat oom Hans
volkomen onverschillig is gebleven voor de dood van zijn nichtje.
Ook in Stella Klein is er in de jeugd van de hoofdpersoon iets rampzaligs gebeurd
dat nooit benoemd is: haar vader, conrector van de school, en haar zusje zijn van
school gestuurd. Wat er precies gebeurd is wordt gesuggereerd in termen als ‘geboren
uit een vader die de overtuiging had dat de ene dienst de andere dubbel en dwars
waard was’ en heeft te maken met incest en examenfraude. De vader ontwikkelt zich
na het debâcle tot een succesvol kunstschilder: ‘Alles wat onder mijn handen komt,
wordt puur goud,’ zegt hij zelfgenoegzaam. Stella spiegelt de verhouding tussen haar
vader en haar zusje door een dergelijke band aan te gaan met een leraar aan de
kweekschool, die haar in ruil voor een verhouding en later een huwelijk aan haar
examenvragen helpt. Haar tweede huwelijk sluit zij met een jeugdvriend, een
egocentrische psychiater, die in Amerika studeert en ook tijdens haar zwangerschap
in Milaan stage loopt. Wanneer hun zoontje bij een onzinnig ongeval om het leven
komt, valt alle vastigheid voor Stella weg. Wat haar rest is flarden van haar leven
aan de computer toevertrouwen.

Maalstroom
De grote vraag in het werk van De Graaf luidt in hoeverre het wenselijk danwel
noodzakelijk is de fragmenten tot één verhaal te smelten - dat geldt zowel op het
niveau van het leven als dat van de letteren. Dat is tenminste wat ik lees in Stella
Kleins wanhoopskreet: ‘Wanneer de maalstroom van herinneringen niet naadloos in
het heden overgaat, blijft er niets anders over dan mijn materiaal ongeldig te verklaren
en als ondeugdelijk af te doen.’ Haar conclusie is dat zij toe is aan de allermoeilijkste
opgave: de dingen bij de naam noemen. ‘Van alle mogelijkheden lijkt de waarheid
spreken nog de beste, maar als er iets is waarop niemand me heeft voorbereid dan is
dat tot het laatste toe eerlijk blijven.’
Het probleem is dat deze zin de slotzin van de roman is. De waarheid wordt nog
niet gezegd. Ik ben best bereid om zelf aan een dergelijk einde betekenis te geven:
de boeken van De Graaf brengen pijnlijke overlevingsmechanismen in beeld, waar
veel mensen zich van bedienen: luiken dicht en pijn en niet verwerkelijkte dromen
verstoppen. Het ergert me echter dat telkens hetzelfde procédé wordt toegepast. Boek
na boek cirkelen haar personages om die
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Waarheid heen, zonder dat er een verlossing in het verschiet ligt. Er komt geen
verwijt, maar er komt ook geen vergeving.

Alleen daarom is de laatste roman Alleen de heldere uren een opluchting, die biedt
wèl een afronding, al is die desastreus. Het was het eerste boek dat ik van De Graaf
las en bij eerste lezing vond ik er nog een tamelijk oppervlakkige kijk op de psyche
van een carrièreman uit spreken, die vooral wat vertelt over de manier waarop een
vrouw mannen waarneemt. Bezien in het licht van het vorige werk vind ik het echter
wel een spannende ontwikkeling. Zoals ik al zei: Bastiaan Koevoet is het kwadraat
van de mannelijke figuren in De Graafs eerdere boeken. Ze verdringen wat ze niet
uitkomt, plaveien voortdurend hun eigen straatje en halen anderen onderuit. Alleen
de heldere uren wekt de indruk de Waarheid te verkondigen die in de eerdere boeken
bedekt moest blijven. Het zou Hermine de Graaf wel eens een heidens genoegen
gegeven kunnen hebben eindelijk een man zo roemloos ten onder te laten gaan. Het
zou me niet verbazen als dit laatste boek een opening biedt voor heel andere verhalen.
Misschien is met de tegenaanval de angst verdreven.
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Van de redactie

De redactie wil alle abonnees die bij overmaking van abonnementsgeld extra giften
hebben gestort en ook de Marike Arian Stichting heel hartelijk danken. Verder
ontvingen wij van Mama Cash met terugwerkende kracht een financiële bijdrage
voor het Liber Amicorum Adreas Burnier (nummer 30) en gaat de Weekbladpers
ons steunen middels Opzij-advertenties. Ook hiervoor onze hartelijke dank.
Wij blijven u verzoeken om nieuwe abonnees te werven onder vriendinnen en
vrienden. En natuurlijk blijven financiële giften altijd welkom.
Een tragisch bericht bereikte de redactie in januari. Op 9 januari overleed Rik
Lausberg op vijftigjarige leeftijd. Zij publiceerde haar gedichten in Lust en Gratie
nummer 25, 1990.
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Medewerksters
Truusje van de Kamp (1954)
Is neerlandica, free-lance publicist en redacteur bij Uitgeverij Pegasus.

Anne Kuiper
Free-lance publiciste en journaliste. Samenstelster van De muze in het bagagerek.
Nederlandse schrijfsters in den vreemde, (Veen, 1991).

Annelies Passchier
Debuteerde met de verhalenbundel Mors (1990). Aan een roman wordt gewerkt:
Duikelaars.

Xandra Schutte (1963)
Zie Chris Keulemans, Lust & Gratie nummer 28.

Désirée Schyns (1959)
Loopt in klimatologisch opzicht warm voor mediterrane en tropische sferen.
Redactrice van Lust & Gratie. Vertaalster Frans en bijzonder geïnteresseerd in de
vruchtbare relaties tussen ballingschap en literaire teksten. Was gedurende twee jaar
verbonden aan de ‘promotiewerkplaats’ bij Vrouwenstudies Letteren in Utrecht.
Schreef verschillende artikelen o.a. in Lover, Surplus, Lust & Gratie en De
Middenpagina.

Lucie Th. Vermij (1957)
Was een van de oprichters en enige jaren hoofdredacteur van Surplus en een van de
samenstelsters van de artikelenbundel Schrijfsters in de jaren vijftig (Van Gennep,
1991). Momenteel werkt zij voor de vijfde Internationale Feministische Boekenbeurs
aan het boek Women Writers in the Netherlands and Flanders.

Liesbeth Woertman (1954)
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Is verbonden aan de Rijksuniversiteit Utrecht, vakgroep Klinische Psychologie. Zat
vijf jaar in de redactie van Lust & Gratie en is nu bestuurslid.
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[Nummer 34]
Inleiding
Désirée Schyns
Hoe een onderwerp te benaderen dat de fundamentele zekerheid van mensen aantast
tot in de vezels van hun bestaan, dat pijnlijk actueel is omdat vluchtelingen over de
hele wereld hun moedertaal en vaderland moeten verlaten, dat een politiek item is
waar iedereen een uitgesproken mening over heeft en dat in de vorm van nomadisme
in het postmodernisme de inzet is geworden van vernieuwende theorie? Ballingschap
in het eerste geval, de discussie over de asielpolitiek in het tweede en de ideeën van
Giles Deleuze en Félix Guattari in het derde.
Er is iets uitzonderlijks met het woord ballingschap aan de hand; dit woord is door
alle eeuwen heen op zoveel plekken geweest dat het dermate volbeladen is met
betekenis dat het in veel gevallen alles en daardoor niets meer zegt. Zo beweert de
Amerikaans-Frans-Poolse schrijver Czeslaw Milosz in zijn essay ‘On Exile’ (1988)
dat wij allen in ballingschap zijn, omdat we uit het paradijs zijn verdreven.
Milosz vindt ook dat ‘to express the existential situation of modern man one must
live in exile of some sort.’ Zo wordt de ervaring van ballingschap een voorwaarde
tot goede literatuur. Hij staat niet alleen, Leïla Sebbar en Salman Rushdie zeggen
hetzelfde; het enige belangwekkende dat in deze tijd nog beweerd kan worden komt
van ontheemden.
Hier dreigt de kloof tussen politieke werkelijkheid en literaire verbeelding ons een
loer te draaien, want laten we eerlijk zijn wie wil zich via het aan den lijve
ondervinden van ballingschap uit de geschiedenis laten slingeren? ‘We have been
catapulted out of history’, zegt dezelfde Milosz.
En als we proberen na te denken over de oproep van Guattari en Deleuze ‘hoe
kunnen wij een nomade en een emigrant en een zigeuner worden in relatie tot onze
eigen taal?’ dan zitten we al heerlijk veilig in de bekwame zetel van de
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metafoor en het grenzeloze landschap van de literatuur. De meeste auteurs in
ballingschap schrijven dat niets zo pijnlijk is als het verliezen van je moedertaal.
Geen taal meer, geen land, geen vrienden, geen werk, geen vaste referentiepunten.
Ballingschap lijkt op de dood... En ook dat woord kan alles en daardoor soms niets
meer betekenen.
Ook in feministische kringen wordt er geworsteld met het inherente probleem aan
het woord ballingschap: de kloof tussen de letterlijke en de metaforische betekenis.
In het boek Women's Writing in Exile (1989) bijvoorbeeld wordt ballingschap zo
breed opgevat dat het kan betekenen dat een schrijfster verbannen is uit de canon en
zelfs dat vrouwen in het algemeen ballingen zijn.
In het Belgische tijdschrift Les cahiers du grif werd in 1988 onderzocht wat het
voor schrijvende vrouwen betekent vaderland en moedertaal te verlaten en elders
opnieuw te beginnen. Het uitgangspunt voor het nummer was seksuele differentie,
in die zin dat het voor mannen anders is grenzen te overschrijden dan voor vrouwen.
Jeanne Champion verzet zich in haar boek Ballingschap (1991) tegen de in literaire
kringen gangbare opvatting dat ballingschap in elk van ons gegrift zou staan. Bij
haar kwam ballingschap met een schok haar leven binnendenderen toen zij de
persoonlijke verhalen van ballingen hoorde. Op dat moment was ballingschap niet
zomaar een woord meer maar een verhaal, een geschiedenis van een individu.
In dit nummer van Lust & Gratie staat een aantal (fictieve) verhalen over ballingschap.
Camille Mortagne belicht romans van drie auteurs, Marguerite Duras, Tahar ben
Jelloun en Michel Tournier, die berichten over migratie en ontheemding. Mortagne
wilde een aantal van haar eigen ficties over ballingschap uit de droom helpen. De
romans blijken bikkelharde realiteiten bloot te leggen. De grens tussen ballingschap
en emigratie is ragfijn: ontheemding treft zowel de migrant als de balling. Het westen
ontziet niemand uit den vreemde, het is een fort, opgebouwd uit muren van
onverschilligheid. In het artikel van Mortagne is de seksuele differentie ondergeschikt
aan de economische miserabele omstandigheden waarin ballingen vaak terecht komen:
vreemdelingen, vrouwen en mannen hebben een baan en een huis nodig om in het
nieuwe land te kunnen overleven. Als we over ontheemding spreken is het verschil
tussen mannen en vrouwen miniem geworden.
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Ook Barbara Jarczak boog zich over fictieve verhalen; de trilogie van de
Zwitsers-Hongaarse Agota Kristof. Kristof schildert een wereld zonder
herkenningspunten, een nachtmerrie waarin de lezer als een blinde met uitgestrekte
handen rondschuifelt. Kristofs landschap doet denken aan Lars von Triers verbeelding
van het naoorlogse Duitsland in zijn film Europa. De manier waarop Agota Kristof
oorlog, vervreemding en geweld ontrafelt is van een zeldzame heftigheid en
tegelijkertijd ingehoudenheid. In dit universum zijn verscheurdheid, onzekerheid
over het bestaan en leugens inherent aan het leven.
Marina Tsvetajeva was een balling ‘pur sang’. Overal in haar werk echoot haar
thuisloze ziel die in absolute eenzaamheid rusteloos tussen alles en niets heeft
gezworven. Zij was nergens thuis, altijd ‘onherroepelijk alleen’. Toos van Aken en
Gonnie Lubbers belichten de wisselwerking tussen Tsvetajeva's gedichten en haar
omzwervingen.
De Frans-Algerijnse Leïla Sebbar vertelt in haar brief aan Nancy Huston hoezeer
zij de ballingschap nodig heeft als vertrekpunt voor het schrijven. Een luxe, maar
daarom niet minder interessante en belangwekkende positie. Voor Nancy Huston en
Leïla Sebbar is de ballingschap een fantoom, waarop zij lijkschouwing kunnen
verrichten. Sebbars brief vormt het scharnierpunt van dit nummer van Lust & Gratie
omdat zij (vanuit haar multiculturele achtergrond) de weg vrij maakt voor de schier
oneindige reeks van metaforische dimensies van de ballingschap.
In het verhaal van de uit Noord-Frankrijk afkomstige Mireille Best zindert het
mediterrane Zuiden achter gesloten luiken en in weelderige rozentuinen. Zij vertelt
over de menselijke vervreemding in een stadje waar telt dat hoe donkerder je bent
des te onzichtbaarder je wordt. In dit verhaal betekent volwassen worden een muur
om je heen optrekken zodat je de voorbijgangers niet meer ziet.
Ulrike Weinhold en Anna Joana betrekken ballingschap op het vrouw-zijn en op
de lesbische identiteit. De eerste brengt ballingschap in verband met taal en beelden
van vrouwen. De laatste verliet haar geboorteland Portugal omdat zij zich daar
vanwege haar geaardheid niet meer verder kon ontplooien.
Een aantal van de auteurs die aan dit nummer meewerkten en die oorspronkelijk uit
een ander land dan Nederland komen, vertelden mij hoezeer zij tijdens het schrijven
met hun eigen (vergeten) gevoelens van ontheemding werden geconfronteerd. Deze
confrontatie bracht gevoelens van rust of acceptatie
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teweeg, maar ook van sprakeloosheid en verdriet. Alhoewel zij ver weg van hun
vaderland zijn, dragen zij hun moederland, het woord, nog steeds bij zich.
Een ding maken de verschillende stemmen in dit nummer duidelijk: de verhalen
over ballingschap zijn als schaduwen die over muren vallen. Rose Ausländer
verwoordt het poëtisch zo:
Een dag in ballingschap
waar de uren zich bukken
om uit de kelder
naar de kamer te komen
Schaduwen verenigd
om het olielicht in het eeuwige lampje
vertellen hun verhalen
met tien donkere vingers
langs de muren.
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Het uitverkoren land
Camille Mortagne
Reeds lange tijd maakten zij deel uit van het geheel, zolang al dat ik me niet kan
herinneren wanneer ik hen ben gaan opmerken. Sinds de politiek hen ontdekte gaat
er haast geen dag voorbij of er wordt van hun wederwaardigheden in ons westen
verslag gedaan, er wordt tekst en uitleg gegeven omtrent wat hen bezielt, beweegt,
bevangt. Ja, de Vreemdeling huist in ons midden.
Voor Julia Kristeva zetelt hij in onszelf. Dat het zo moet zijn, laten onze jaarlijks
terugkerende vakantieplannen voor almaar verder van huis voerende bestemmingen
ook wel vermoeden. Ongerepte landen, waar we zo graag de oorspronkelijke bewoners
tegen het lijf lopen, in de gedaante van een schapenhoeder bij voorbeeld. Schone
rivieren, langs de oevers waarvan wij verrukt kijken naar dansende vrouwen die bij
nader inzien de was schoonstampen. Welke oeroude herinneringen worden niet
wakker geschud wanneer we, al dan niet suffend in een touringcar, de gestalte van
een vrouw met kleurrijke hoofddoek voorbij zien zoeven? Waar en wanneer hadden
wij ook kinderen van zulke tijdloze moeders kunnen zijn, aangewezen om met dieren
te trekken, in onbegrensde verlatenheid, op zoek naar voedsel? Jaarlijks willen wij
terug naar dat land van herkomst, de van betonkolossen en razend verkeer vrij
gebleven grond waarvan wij verbannen zijn.
Uit Kristeva's meeslepende ‘Toccata en fuga voor de vreemdeling’ blijkt hoe
nauwkeurig zij naar eigen en andermans ervaringen geluisterd heeft. Zozeer dat ik
soms in haar woorden een brief van Chopin herken of Tahar ben Jellouns
autobiografisch relaas L'écrivain public. Tegen haar stelling De vreemdeling in
onszelf heb ik niets in te brengen behalve dat zij ons hiermee meer interesseert voor
onszelf, het door ons zo teder gekoesterde onbewuste - dan voor de naast ons belande
ontheemden.
De uit de Maghreb-landen afkomstige schrijvers schijnen, op enkele uitzonderingen
na, bijzonder discreet over de problematiek van migranten, schreef Tahar
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ben Jelloun in Hospitalité Française (1984). Hun Franse collegae lijken me wat dit
aangaat ook maar dun gezaaid. In 1986 verschijnt La goutte d'or van Michel Tournier,
en in 1990 La pluie d'été van Marguerite Duras. Beide romans bespreek ik hier,
evenals het voorlaatste werk van Tahar ben Jelloun, Les yeux baissés (1991). Waarom
nu juist deze drie ficties? Omdat zij een aantal van mijn ficties uit de droom helpen
en de loszandige bodem waarop zij konden floreren opruimen. Deze geëngageerde
schrijvers leggen de funderingen bloot van bikkelharde realiteiten.

Enkele reis Tabelbala-Paris
Naar verwachting van de lezers van Tourniers La goutte d'or gaat het om de inwijding
van een jonge Berber in het ontwikkelde westen. Hij zal heel wat moeten leren: in
de gelijknamige Parijse migrantenwijk wacht hem een onzeker bestaan waarop hij,
als schapenhoeder uit het diepe Algerijnse zuiden, volstrekt onvoorbereid is. Hoe
zal hij zich, met zijn gebrekkige Frans en zijn mooie ogen als enige bagage, in de
grote stad redden? Hoe moet de lichamelijke en psychische revolutie die voor iedere
adolescent losbarst voor hem verlopen? Hoe moet hij tegelijkertijd een culturele
omwenteling doormaken? De trek vanuit zijn leeglopende oase naar het Extreem
Verre Noorden biedt de vijftienjarige Idriss allereerst de uitdaging van het prestigieuze
onbekende. De hele onderneming levert inderdaad een duizelingwekkende reeks
steeds harder aankomende culturele schokken op. De opeenstapeling van uitermate
verwarrende ervaringen culmineert uiteindelijk in een direct levensbedreigende
vervreemding. Om aan de kost te komen accepteert hij het zoveelste baantje. Hij
leent zijn lichaam voor het vervaardigen van etalagepoppen ten behoeve van een
warenhuis. De fabricage daarvan vergt van het model dat het zich van teen tot mond
in een emulsie van polyesterhars laat onderdompelen. Een alleszins adembenemend
proces.
De door Tournier gekozen rode draad in het aanpassingsproces van de migrant is
de in onze wereld alomtegenwoordige macht van de ‘hidden persuaders’: de eindeloos
vermenigvuldigde beelden, foto's, reclames, spots, reclamefilms, pornobladen etc.,
die door het imaginaire te manipuleren de grote jongens van groot geld voorzien en
de sloebers armer maken. De lezeres die met de candide Idriss meekijkt, ontdekt
stapsgewijs om wiens initiatie het ontluisterend relaas gaat: de confrontatie met de
zegeningen van het op spektakel
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drijvende liberalisme slaat ook op de westerling in als een boemerang. Wat onze
cultuur betreft pakt dit boek bijzonder kritisch uit. Met name de kritiekloosheid van
het alles-moet-kunnen adagium, alsook het cynisme waarmee de vrije wereld
geraffineerde vormen van slavernij en verslaving uitprobeert, worden (on)smakelijk
ontmaskerd. Is dit een beschaafd land, waar de seksualiteit tot de objectie
gedegradeerd is van bijvoorbeeld een peepshowhokje, waarvan de smerigheid die
van urinoirs verre overtreft? De redding wordt Idriss dan ook niet geboden door het
hogere cultuurgoed van de Lichtstad. Parijs is voor een bicot1. die ploegendiensten
draait een ontoegankelijk Elders. De tegenstanders van islamitisch onderricht ten
spijt, ontvangt hij van een meester-kalligraaf2. de middelen voor zijn geestelijke
bevrijding en ontplooiing. We gaan met hem mee in de leer en ontdekken de
ongekende schoonheid van de Arabische filosofie en Schone Kunsten: Poëzie, Muziek,
Vertelkunst, Grafiek, etc. Geheel in de traditie van de Europese ‘Bildungsroman’
biedt La goutte d'or veel lering door veel vermaak.
Ten aanzien van de andere cultuur kijken we eens verder dan onze neus lang is.
Door de talrijke observaties van de schrijver worden ons vreemde gebruiken haast
vertrouwd of invoelbaar. Voorbeeldig is het door de jongen in acht genomen ritueel
op de dag van zijn vertrek: ‘Zijn moeder heeft hem gevraagd een blote voet op de
drempel van het huis te zetten en ze heeft er wat water overheen gegoten: opdat je
voet zich deze drempel herinnert en je ernaar terugbrengt, waren haar woorden.’
De terughoudendheid van de moslim ten aanzien van afbeeldingen van levende
wezens is door de Europese veroveraar/toerist nimmer begrepen, laat staan eerbiedigd.
Dat deze moeder in de ongemanierde, plaatjes schietende voorbijgangster de
belichaming van het boze oog ziet, doen we in eerste instantie af als bijgeloof. De
roman illustreert echter hoe vooruitziend de goedgelovige wel is. Dat de eerste foto,
gevolgd door tientallen andere, de ziel steelt, wordt bewaarheid: de verbeelding van
massa's mensen laat zich ongemerkt corrumperen. Een fundamenteel verschil tussen
tegenstanders en aanhangers van het Beeld wordt almaar duidelijker. Het westerse
exhibitionisme/voyeurisme staat in schril contrast met de ingetogenheid van de onder
dezelfde djellaba3. naar buiten tredende islamiet.
Onopgemerkt blijven is in het Algerijnse Tabelbala een kwestie van levensbelang,
ofwel van zelfbescherming in een door de eeuwen heen door razzia's en veroveraars
geplaagde samenleving. Zo houden ‘de moeders met opzet hun baby's enigszins
verwaarloosd en vuil om te voorkomen dat ze op een

Lust en Gratie. Jaargang 9

12
bijzonder kwetsbare leeftijd het voorwerp worden van bewondering.’ Elke flatterende
presentatie houdt gevaar in omdat deze de lust en nijd opwekt van slavenhandelaars.
De mooie Idriss zal het aan den lijve ervaren.
Van de verwachte integratie tussen twee culturen die al enkele eeuwen met elkaar
te maken hebben, is vooralsnog bitter weinig merkbaar. In vorm en inhoud geeft
Tourniers ‘Goudendruppel’ daarvan een beziel(en)d voorbeeld. Een eerste voorwaarde
lijkt me een wat verminderd superioriteitsgevoel en leergierigheid: ‘De Sahara is
veel méér dan de Sahara. De islam is van een onpeilbare rijkdom. Mijn talloze reizen
hebben me vooral het besef gegeven van mijn eigen onwetendheid.’ Aldus de auteur
in zijn naschrift.

Het jagen van de wind in Vitry
In La pluie d'été klinkt alweer het bekende muziekje van Marguerite Duras: gedempt
vibrato, bij vlagen afgewisseld door hartbrekend crescendo. Haar taal is nu vervuld
van vreemde accenten. Om het roemloze leven van een buitenlands gezin, aan de
rand van de Franse samenleving, uit de schaduw te halen, heeft de schrijfster van
zeer nabij moeten luisteren naar de taal die zij spreken: het misprezen volksidioom
dat ze van de mensen in Vitry hebben opgepikt. Rauw, ongekunsteld, komen hun
spaarzame mededelingen voort uit het naakte bestaan. Van goedwillende hulpverleners
zullen die lieden niet wijzer worden dan ze al zijn. De steeds aangeknoopte dialoog
verzandt in ettelijke misverstanden en verwarde stiltes, waarbij de lezeres, ondanks
alle tragiek, onbedaarlijk moet lachen.
Al meer dan twintig jaar hebben zij - de van oorsprong niet te identificeren moeder,
ooit ergens vanuit het Russische continent op de vlucht geslagen en de uit Italië
afkomstige vader en hun zeven kinderen - onderdak in een noodwoning: twee kamers,
keuken en een later aangebouwde slaapzaal. Werk is er niet meer, maar van de
kinderbijslag kunnen ze elke dag aardappels eten. Met of zonder ui. Kleding wordt
hen gratis verstrekt, uit het niet te slijten overschot aan tweederangs textiel en aan
boeken is ook geen gebrek: ‘Die vond vader in voorstadstreinen. En ook los naast
vuilnisbakken.’ Klagen doen ze niet want ‘op grond van elkaar opvolgende
verblijfsvergunningen, zaten zij daar nog steeds voorlopig.’
De familie begint geschiedenis te maken wanneer de oudste, na een weekje
schoolgaan, het voor gezien houdt. Ernesto weigert te leren wat-ie-niet-weet.
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De omgeving, vader, moeder, onderwijzer, andere knappe koppen, de lezer incluis,
en later heel Frankrijk, breekt zich daarover het hoofd. Wat moet er van die jongen
worden?
Goeie vraag. Met haar onvervreemdbare vreemdheid - Duras is zelf een
ontwortelde, ‘ontroostbaar van het land van herkomst’ - drijft ze de spot met de
pleitbezorgers van Schoolgaan-Leren-Aanpassen-Integreren, en laat ons dieper en
dieper zakken in het drijfzand waarop ontheemden hun gevoelsleven moeten zien te
funderen. Ook die ouders willen niets liever dan dat hun kinderen zich
leren-aanpassen-integreren. Zelfs als dat proces tot de uiteindelijke desintegratie van
hun onderlinge banden leidt.
Voorlopig hebben zij elkaar nog. Wat de toekomst ook moge brengen, één
zekerheid hebben ze: ééns zullen kinderen en ouders, oudsten en jongsten, de
onafscheidelijke broer-zus, verder uit elkaar drijven. Niemand hoeft de moeder, die
zelf haar moeder vreemd geworden is, te vertellen ‘Dat er hoe dan ook, vroeg of laat,
steeds een van hen weg zou gaan, (...) Zo was het leven nu eenmaal, zo ging het, niet
anders.’ Onverwoord, diepgeworteld is de angst van elk van de betrokkenen voor de
altijd al voortschrijdende vervreemding. Zodra Ernesto naar school is gegaan blijken
zoon en moeder al niet meer dezelfde taal te spreken: ‘Dus je hebt een beetje begrepen
wat ik tegen je zei mama? - Iets begijp ik ervan... meer valt er niet van te zeggen
toch?’ Reeds lang dacht ze: ‘Je ouders verlaten of naar school gaan, dat was hetzelfde.’
Ontwortelden kampen dag en nacht met een bijzondere vorm van
verlatingssyndroom. Zo ook de vader ten opzichte van zijn vrouw die hem in al die
jaren van samenzijn, wezensvreemd is gebleven: ‘Hij had zich heel lang afgevraagd
wie die vrouw nu eigenlijk was die in zijn leven was verschenen, als een bliksemflits,
een vuur, een koningin, een waanzinnig en verbijsterend geluk. Wie was dat daar in
huis? Tegen zijn hart? Tegen zijn lichaam? Nooit had de moeder maar iets verteld
wat verheldering kon verschaffen over haar jeugd, die duistere, moeilijk te duiden
periode van vroeger.’ Zo ook de moeder ten aanzien van haar man, die op goed geluk
naast haar neergestreken zwerfvogel. Even bang zijn de kinderen door de ouders in
de steek gelaten te worden.
Wat is de voedingsbodem van die feitelijk ongegronde obsessie? De kinderen
delen in het gemeenschappelijke geheim ‘dat voor hen de dingen niet zo
vanzelfsprekend gingen als voor andere kinderen. Zo wisten zij dat zij, ieder
afzonderlijk en allen tezamen, een ramp voor hun ouders waren.’ In de precaire
situatie zou de moeder weleens gehoor kunnen geven aan de stem die haar influistert
dat de kleintjes bij de Kinderbescherming beter af zouden zijn.
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Of zij zou er zelf vandoor kunnen gaan; daarmee dreigde zij wel, als het haar te veel
werd. Toch was zij er altijd al voor hen en is zij er nog steeds. Hier legt Duras de
wortels bloot van een specifiek lijden. Het onachterhaalbare verleden van de
vreemdeling werpt na jaren nog steeds zijn schaduw op het heden. Wie ééns de
banden met de haren zo drastisch kon verbreken, zich zo lang in den vreemde wist
staande te houden, schijnt immers tegen elke (dus ook nieuwe?) scheiding
opgewassen. Ook Kristeva legt de vinger op de zere plek. Degene die zijn/haar
moeder vreemd kon worden sleept de last met zich mee van een dubbele verdenking,
de heimelijke, niet te ontzenuwen achterdocht van haar medemens (Eenmaal op de
vlucht, wanneer weer aan de haal?) en de eigen angst ‘een moedermoordenaar’ te
zijn (wie haar moeder in de steek liet kan de dierbaarste verlaten).
Zo menen Ernesto en Jeanne te weten, beter dan zijzelf, dat hun moeder zulke
verlangens koestert ‘om de kinderen die ze gebaard had in de steek te laten. Om de
mannen te verlaten van wie ze gehouden had. Om weg te gaan uit de landen waar
zij woonde. Om alles achter te laten. (...) En dat zij dat zelf niet eens wist, ook dat
wisten zij. Althans dat geloofden de kinderen.’
Het verhaal van deze uit alle windhoeken bijeen geveegde familie nodigt uit na te
denken over de geweldige psychische gevolgen van de uit de verstrooiing van
miljoenen geboren extreme exogamie. Eeuwenlang werden huwelijken gesloten
tussen leden van dezelfde stam, of streek, en/of maatschappelijke achtergrond, die
dan ook dezelfde waarden en woorden deelden. (Niet zeker is of endogamie, naast
hechtere banden ook verstandhouding garandeerde.) Maar de vraag is of mensen die
in allerlei opzichten - geografisch, cultureel, filosofisch of religieus - hemelsbreed
van elkaar verschillen, al wreekt zich dat vaak pas na jaren, zekerder en leefbaarder
kunnen samenleven? Voor dit in alle opzichten uiterst fragiele gezin blijft stabiliteit
iets om van te dromen. Misschien wordt hier daarom opnieuw het eeuwige verlangen
naar de geestverwante, de zuster-ziel, belichaamd in de onverbrekelijke liefde zonder
toekomst tussen Ernesto en zijn gelijkgestemde zusje Jeanne.
De voor Ernesto meest nijpende levensvragen worden op de Blaise Pascal
Basisschool niet aangekaart. Moet hij, die aan den lijve ervaart hoe nietig de mens
is temidden van ‘die onmetelijke uitgestrektheden’4., zijn tijd van leven vullen met
het nazeggen van zoiets als ‘Papa punit Popol’ of het berekenen van de prijs van tien
kilo pruimen à raison van tien francs de kilo? Zijn Papa geeft nooit straf en een pruim
kan-ie niet betalen.
Al kent dit buitengewoon beschaafde en ongeletterde kind het alfabet niet, toch
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Als het kwade jou niet wil loslaten, laat het dan zelf los Joegoslavisch spreekwoord, uit. Hassan
Massoudy, Calligraphie.
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heeft hij een volstrekt eigen wijze van lezen: hij leest in zichzelf en om zich heen.
De wereld spreekt namelijk boekdelen. Zo komt hij geheel op eigen kracht even ver
als de sceptische Prediker. ‘IJdelheid der IJdelheden, Niets dan IJdelheid en najagen
van de Wind’ vormt zijn motto en tevens het leidmotief van La pluie d'été. Laat de
verslaggever van de Fi-Fi littéraire maar zitten met zijn vraag naar wat de familie
van Onrecht vindt. ‘Daar hebben we geen mening over.’ Vraagstukken te over waar
het westen, met zijn verzamelde wetenswaardigheden, geen oplossing voor weet.
Even weerspannig ten aanzien van Kennis, als Tournier ten aanzien van de
mallemolen, laat Duras niets heel van de zelfingenomenheid van de ontwikkelde
wereld. Als droogkomiek heeft haar Ernesto de toekomst.

Tussen Imiltanout en Parijs
Het naamloze meisje in Les yeux baissés van Tahar ben Jelloun kan zich de luxe niet
permitteren om zo afwijzend te staan tegenover ontwikkeling. In de loop van haar
vorming, van haar tiende tot haar dertigste, komen meer aspecten aan bod dan in het
werk van Tournier en Duras. De weergave van Tahar ben Jelloun is, zowel wat de
sociaal-historische context betreft, als de psychische gevolgen daarvan, dieper
gravend. Naarmate zij de wereld om zich heen waarneemt en beter doorziet, begrijpen
we ook meer van de oorzaken die in haar thuisland Marokko zovelen tot exodus
nopen.
Na het vertrek van haar in Parijs werkende vader heeft zij, met haar moeder en
broertje in Imiltanout achtergebleven, ontelbare redenen om te dromen van de dag
dat hij terugkeert of dat zij hem achterna kunnen gaan. Als mannen zover van huis
de kost verdienen, laten zij noodgedwongen vrouw en kinderen onder de hoede van
overige familieleden. Oom en Tante zien daar echter weinig brood in: het meisje
krijgt amper te eten en wordt mishandeld. Haar moeder heeft het minder voor het
zeggen dan ooit. Na de zoveelste uitbarsting wordt haar broertje door de haatdragende
tante vergiftigd. De armoede die de werkzoekende mannen tot vertrek dwingt, kwelt
de blijvers evenzeer, en wordt langzaam maar zeker nijpender. Het dorp verliest
mankracht en bevolking. Op den duur sluiten de kruidenier en de kapper hun
onrendabele winkel en heeft de vroedvrouw niets meer om handen dan de verzorging
van stervenden. Minder en minder gelooft men in de levensvatbaarheid van de
wegkwijnende gemeenschap. Berusting, bijgeloof, al dan niet
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‘mooie’ fabeltjes en hersenschimmen houden de overlevenden in de greep van
passiviteit of volslagen waanzin.
Eens leefde ik als Frans kind in Marokko en hoorde ik de verhalen aan van enkele
Fransen die met een zelfverzekerd vernuft een netwerk van bevloeiingssloten ten
behoeve van landbouw lieten uitvoeren. Bijzonder pijnlijk en beschamend blijkt
veertig jaar later de ware geschiedenis die door een oude man in Les yeux baissés
wordt onthuld: in zijn jeugd werd het dorp niet door uitdroging geteisterd zoals in
de afgelopen decennia. Water vloeide er tot een met de Franse ‘colons’ meewerkende
plaatselijke ‘caïd’ (belangrijk ambtenaar) tot het omleiden van de waterbronnen
besloot, ten behoeve van de modernisering van de irrigatie. Zo werden in de jaren
vijftig de akkers rond Imiltanout van water beroofd ten behoeve van andersmans
grootgrondbezit.
Die vader heeft geen andere keus dan vrouw en dochter mee te nemen. In Parijs
wacht haar een wirwar van nieuwe indrukken en normen. Tahar ben Jelloun laat ons
met dit meisje ondergaan wat voor een aardverschuiving de culturele transplantatie
in mentaal, emotioneel en lichamelijk opzicht teweeg brengt. Van de stille
uitgestrektheid aan de voet van de Atlas belandt ze in een chaos van onophoudelijk
lawaai en drukte. De tijdsbeleving en dagindeling van een herderin worden door de
standen van de zon geordend, die van een stadskind door de jachtigheid van de klok.
Zij spreekt Berbers, de hulpverlener een beetje Arabisch, de onderwijzer Frans. Op
slag is zij als doof en stom geworden. Onmacht om te communiceren maakt haar een
tijd agressief. Zoals haar moeder, heeft ze met het gestorven broertje ‘haar ziel in
het dorp achtergelaten’. Beelden van de geboortestreek blijven in haar hoofd
rondhangen. 's Nachts rustig slapen is er voor lange tijd niet meer bij.
Anders dan Idriss en Ernesto kan en wil dit bijzonder leergierige kind heel graag
naar de Franse school. In haar land werd zij van de Koranschool geweerd. Tijdens
haar schooltijd zal haar niets moeilijker vallen dan de zogenoemde ‘achterstand’.5.
Met het ijverig leren van het Frans raken de oude en nieuwe woorden en waarden
met elkaar slaags in haar nachtmerries. Bang dat ‘zij elkaar zullen opvreten’ en
uitwissen, slaapt zij met haar woordenboeken onder haar hoofdkussen. Met het zich
eigen maken van de Franse werkwoordstijden ontdekt zij dat wanneer zij die niet
meer door elkaar zal halen, zij pas voorgoed het dorp zal hebben losgelaten. Als zij
tegen haar ouders Frans spreekt, voelt dat als een verloochening. Integreren van de
vreemde taal/filosofie vergt de desintegratie van het eigene.
De met volle inzet aanvaarde aanpassing wordt niet door de beoogde sociale
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integratie beloond. Wanneer zij eindelijk een modus begint te vinden om haar twee
culturen in vrede naast elkaar te laten bestaan, wordt zij geschokt door de bruutheid
waarmee in haar nieuwe vaderland haar volk bejegend wordt. Politie-invallen in de
wijk, waarbij gewapende mannen huizen overhoop halen, gebruiksvoorwerpen,
waaronder een Koran, door de ramen smijten, spreken klare taal. Voor sommigen is
kennelijk de oorlog tegen de ‘ratons’6. nog niet ten einde. Als een buurjongen, Djellali,
vijftien jaar oud, op zondag 27 oktober 1971 om niets op straat wordt neergeschoten
en langzaam maar zeker doodbloedt, begrijpt zij dat zij zich in Frankrijk nooit thuis
zal kunnen voelen. In haar dagboek begint ze de namen bij te houden van jonge
mannen die net zo het leven moeten laten in ‘een land waar men er aan gewend raakt
vreemdelingen met gemak te doden’.
Verschillende keren gaat zij met haar ouders mee vakantie houden in het dorp.
Het eerste weerzien, waarnaar zij zo lang heeft uitgekeken, blijkt eerder pijnlijk dan
vreugdevol. Het dorp heeft stilgestaan, zij staat nu mijlenver van de hier heersende
mentaliteit. Erg is het aanzien van de elke keer verder gevorderde degradatie van het
gemeenschapsleven. Ongedurig wacht zij op de dag dat ze weer kan vertrekken. Zo
wordt haar leven een heen en weer pendelen tussen twee werelddelen. Waar zij zich
ook bevindt, zij hoort er niet bij en voelt maar één drang: weg. Tegenover de
bezoekers staan de achterblijvers niet onverschillig: met een mengeling van
bewondering, wrok en nijd zien zij hen alweer aankomen, bepakt en beladen met
welvaartsgoederen, waaronder televisie en andere apparatuur, waaraan niemand iets
heeft aangezien elektriciteit het dorp nog niet heeft bereikt. Dat zij telkens de
dorpelingen in hun misère moet achterlaten geeft haar een verschrikkelijk gevoel
van schuld en onmacht. Hier is zij een afvallige. Daar maakt ze deel uit van de
‘indringers’.
Het opgroeiende meisje gaat zich steeds meer afvragen waar zij de liefde zal
kunnen vinden. In elk geval niet in het dorp. Ook niet in de stad. Om verschillende
redenen sluiten beide werelden haar buiten, en stuiten haar evenzeer tegen de borst.7.
Als zij de tot zover lijnrecht tegenover elkaar staande levensrichtingen doorlopen
heeft en onderkent dat beide op blinde muren uitkomen, is zij nog maar op de helft
van haar weg. De haar resterende omzwervingen voeren verder, dieper door het
innerlijke doolhof. Het buitengebeuren levert elke dag onverteerbare stof op voor
even scherpzinnige als martelende overpeinzingen. Haar uit afschuw en/of verlangen
geboren fantasieën nemen dan de schrikbarende
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vormen aan van hallucinaties, die haar verdeeld bewustzijn ‘terroriseren’.
Met Jacques Girardon8. kun je stellen dat het verkeren tussen elkaar bestrijdende
culturen tot een zekere soort schizofrenie kan leiden. Om niet ten onder te gaan aan
de psychotogene spanningen zal zij vormen moeten uitvinden, waarin onverzoenlijke
noden en krachten tot verzoening kunnen komen. Voor de hand ligt dat zij, met haar
bijzondere gaven, tot schrijven zal komen. Om niet van haar spoken dol te worden.
Niet om zichzelf te vinden, eerder om zichzelf in een menigte romanpersonages te
verliezen, die in naam van haar verwanten kunnen getuigen. ‘Ik schrijf om geen
gezicht meer te hebben. Om een anonimiteit te bereiken waarin alleen het boek
spreekt.’ Naamloos. Als een van de vele vrouwenfiguren die Tahar ben Jellouns
bewustzijn bevolken, en in wier ‘neergeslagen ogen’ hij zoveel weet te lezen.
Tot zover heb ik de seksuele ontwikkeling van deze vrouw buiten beschouwing
gelaten; daarmee doe ik beslist onrecht aan het zeldzame inlevingsvermogen van
deze schrijver.
Is seksuele differentie een beslissende factor in de wording van de migrant(e)? Ja
en nee. Terwijl Duras dit aspect onbesproken laat, blijken voor Idriss de in het westen
getolereerde seksuele praktijken reële gevaren op te leveren. In Les yeux baissés
wordt een zelfde thematiek in relatie tot meisjes naar voren gebracht door het ingelaste
‘Dagboek van Zina’, geschreven door een zeventienjarige die zelfmoord heeft
gepleegd. Hiermee vangt de schrijver twee strontvliegen in het web van zijn vertelling:
de in islamitische en westerse samenlevingen verschillende, maar voor vrouwen even
desastreuze opvattingen en praktijken omtrent seksualiteit. ‘Zina’ betekent ‘ontucht’,
hetgeen uitsluitend vrouwen aangerekend wordt, die dan ook achter slot of sluier
gehouden dienen te worden. Hier krijgt dit woord de betekenis die het past. Het
meisje Zina is tot zelfmoord gedreven door de criminele manipulaties van een
Parijzenaar, een afzichtelijke vijftiger die, om aan zijn gerief te komen, door middel
van fotomontages obscene voorstellingen van argeloze, zeer jonge en arme meisjes
vervaardigt. Met zijn vernuftige collages van haar gezicht en van het naakte lichaam
van een willekeurige vrouw chanteert de smeerlap elk meisje tot hij haar krijgt waar
hij haar hebben wil.
Aan de seksuele slavernij van vrouwen in beide samenlevingen besteedt Tahar
ben Jelloun ruimer aandacht dan Tournier, die er overigens zeer sprekende notities
aan wijdt. Met zijn roman lijkt de Marokkaanse auteur die van zijn Franse collega
te hernemen en er op verder te schrijven. Hij verdiept zich in de dilemma's van zijn
personage op een voor de lezeres heel herkenbare wijze.
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In haar relatie tot haar vader proef ik hoe schrijnend de overgang van een traditionele
naar een uiteenvallende cultuur moet voelen. ‘Wij zijn hier om voor ons bestaan te
werken, niet om hieraan onze dochters prijs te geven.’ Hoe zou zij zich van zijn gelijk
kunnen distantiëren?

Muren van on/verschil/ligheid
De muur van verschillen waar zij tegenaan loopt heeft uiteindelijk meer met ras,
kleur èn armoede te maken dan met het befaamde kleine verschil. Welk plekje kan
de vreemdeling(e) voor zichzelf veroveren binnen onze door arbeidsschaarste en
hyperconcurrentie bikkelhard geworden samenleving? Veel meer nog dan van eigen
aanpassing en werklust hangt hun bestaan af van de bereidheid van die samenleving
hun een waardige plaats te gunnen. Een dak boven het hoofd en werk om handen.
Want zoals Kristeva onomwonden stelt: ‘De vreemdeling is degene die werkt. Terwijl
de autochtonen van de beschaafde wereld, van de geïndustrialiseerde landen, werken
vulgair vinden en zich een aristocratisch air van nonchalance en grilligheid aanmeten,
als ze dat kunnen, is de vreemdeling te herkennen aan het feit dat hij werken nog
altijd als iets waardevols beschouwt. Een zaak van levensbelang zeker, de enige
manier om te overleven (...) het nulpunt van zijn waardigheid (...) alsof dat het
uitverkoren land is. Want de vreemdeling is niet gekomen om zijn tijd te verdoen.
Hij is een doorzetter, een bulldozer of een slimme vos en naar vermogen en
omstandigheden pakt hij alles aan en doet zijn best om in de meest zeldzame baantjes
uit te blinken. (...) Als man of vrouw die voor alles en nog wat te gebruiken zijn,
maar ook als wegbereider van avantgardistische disciplines en als self-made specialist
in ongebruikelijke of geavanceerde beroepen, zet de vreemdeling zich voor honderd
procent in. (...) Hoe bitter is het dan ook, hoe rampzalig wanneer men maar niet in
het bezit kan komen van een... werkvergunning.’
Of zij Idriss of Ernesto heten of naamloos zijn, banneling(e) en migrant(e) zullen
zij blijven, zolang zij uit onze streken verbannen worden, zolang zij hun precaire
status van vreemdeling niet mogen inruilen voor de comfortabele positie van
ingezetene. Tot nomadisme worden ze gedwongen zolang zij van de ene kaalgevreten
grond verdreven, hun diensten moeten aanbieden aan karige meesters. Naar alle
waarschijnlijkheid poneert Kristeva haar stelling dat wij allen vreemdelingen zijn
en voor onszelf blijven als strategie, om
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gehoor te vinden bij alle ingezetenen, want zo constateert zij: ‘Niemand luistert naar
u, u komt nooit aan het woord (...) Uw woorden hebben geen verleden en zullen geen
invloed hebben op de toekomst van de gemeenschap. Waarom zou men ernaar
luisteren? U hebt niet genoeg basis - geen maatschappelijk draagvlak - (...) De
belangstelling is gebaseerd op eigen belang, ze wil van uw uitlatingen gebruik kunnen
maken door te rekenen op uw invloed die net als iedere invloed ligt verankerd in de
sociale betrekkingen. Welnu, die hebt u noujuist niet.’ De vreemdeling in onszelf is
een inhaalmanoeuvre, een poging om via de theorie het minderhedendebat tot een
gewetensvraag te maken van de meerderheid.
Maar of de vreemdeling in onszelf werkelijk dezelfde is als die buitenlander bij
ons om de hoek? De door Tournier, Duras, Tahar ben Jelloun èn Kristeva opgetekende
ervaringen spreken de elegante theorie tegen. Zou Ernesto daarover een mening
hebben?
‘La-me-niet-lache’, hoor ik hem janken.
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Eindnoten:
1. Bicot = ezel, scheldnaam voor Arabier.
2. Kalligrafie leert Idriss in zijn vrije tijd van de bekende meester Hassan Massoudy. In de
kunstvorm vloeien abstractie, figuratie en taal wonderlijk in elkaar over. Wie hiernaar kijkt,
raakt onder de indruk van deze bijzondere, lichamelijke en geestelijke, discipline. De kwaliteit
van de tekens is afhankelijk van de beheersing van hand en ademhaling. Omdat het Arabisch
van rechts naar links geschreven wordt, moet de hand als een danseres over het papier
voortbewegen. In de voor deze oefening vereiste concentratie vindt de leerling de ‘tijd zonder
maat’ van de kindertijd terug. Het blanke lege papier dat hij met tekens ‘bevolkt’ geeft hem de
ervaring terug van de onbegrensde ruimte. Al scheppende ‘raakt hij in dialoog met de Schepper’.
3. Djellaba = overjas.
4. Blaise Pascal, XVIIde-eeuwse denker, o.a. bekend van zijn uitspraak: ‘Le silence de ces espaces
infinis m'effraye.’
5. De immigré, wiens (taal)deficienties in het adoptieland vanzelf spreken, raakt al gauw tweemaal
gecultiveerd. Of hij zich aan deze of aan de andere kant van de taal/grens bevindt, telkens krijgt
hij met gesprekspartners te maken die slechts de helft van zijn cultuur verstaan. Aangezien geen
van die partners in staat is hem ten volle te verstaan, wordt hij nergens voor vol aangezien. ‘Zo
is, tussen twee talen in, de stilte zijn element’, aldus Kristeva. De op witte scholen bezorgde
schaamte vanwege de ‘achterstand’ geeft te denken. Is de westerse pedagogie niet aan herziening
toe?
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6. Raton = ratje, scheldnaam voor Arabier.
7. Deze roman corrigeert ons doorgaans niet al te positieve oordeel over het huwelijksleven van
de traditiegetrouwe moslims. Volgens hun visie vloeit liefde voort uit de relatie tussen twee
mensen die van kinds af aan in dezelfde waarden en woorden geloven. Even evident als de
eigen ademhaling, het daglicht of het zorgen voor het dagelijkse leven, spreekt de liefde waarover men niet praat - uit attitudes van wederzijds respect, zoals ‘de neergeslagen ogen’.
8. Journalist bij L'express, waar hij onlangs publiceerde over het verschijnsel van culturele
schizofrenie in de Algerijnse samenleving.
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De vogels niet vergeten
Désirée Schyns
Over de verschrikkingen van de ballingschap en de kracht van het
moederland woord
Ergens in De geverfde vogel, dat gruwelijk aangrijpende boek van de
Amerikaans-Poolse schrijver Jerzy Kosinski, over ontworteling en overleven, staat
een pijnlijk beeld waarin wortelen in de aarde letterlijk is geworden. Het naamloze
jongetje is terecht gekomen bij Olga de Wijze. Als het dorp wordt geplaagd door een
ziekte die in beschrijving veel lijkt op de pest, moet het jongetje met zijn behekste
zwarte ogen met Olga mee langs de zieken om het kwaad uit te drijven. Op het
moment dat hij zelf aangestoken is, brengt Olga hem 's nachts naar een verlaten veld
buiten het dorp, begraaft hem tot zijn nek in de aarde en verdwijnt. ‘Aldus in de
koude aarde geplant koelde mijn lichaam in enkele ogenblikken volledig af, als de
wortel van een kwijnende plant. Ik verloor alle besef. Als een achtergelaten
koolstronk, werd ik een deel van de grote akker (...) Ik had het gevoel dat ik een plant
was die zich naar de zon worstelde, niet in staat zijn takken uit te strekken,
weerhouden door de aarde.’
In deze volkomen hulpeloze staat moet hij gek van angst ondergaan hoe een zwerm
raven langzaam maar zeker op zijn hoofd neer wil strijken en zijn ogen wil uitpikken.
Vruchteloos weert hij zich tegen zijn genadeloze aanvallers. ‘Mijn kracht ebde weg.
Het telkens mijn hoofd bewegen leek op het verschuiven van een reusachtige zak
graan van de ene plek naar een andere (...) ik gaf het op. Ikzelf was nu een vogel. Ik
was aan het proberen mijn verkleumde vleugels van de aarde los te maken. Mijn
leden strekkend voegde ik mij bij de zwerm raven.’
Later in het boek komt de vogel terug in het beeld van de geverfde vogel. Het
jongetje moet strikken zetten voor Lekh die in de naburige dorpen vogels verkoopt.
Als deze Lekh zijn liefje Domme Ludmila dagenlang niet kan vinden in het woud,
viert hij zijn frustatie bot op zijn vogels. Hij kiest de
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sterkste vogel uit, bindt die vast aan zijn pols en maakt verven in verschillende kleuren
klaar. ‘Als de kleuren hem voldeden, draaide Lekh de vogel om en verfde hij zijn
vleugels, kop en borst in de kleuren van de regenboog totdat hij gespikkelder en
bonter was dan een veldboeket.’
In het woud moet het jongetje de geverfde vogel laten piepen naar zijn soortgenoten.
Wanneer er zich voldoende vogels hebben verzameld wordt de gevangene losgelaten.
‘Die zwierde gelukkig en vrij de lucht in, een stukje regenboog tegen de achtergrond
van wolken, en dook in de afwachtende, bruine zwerm. Eén ogenblik waren de vogels
in de war. De geverfde vogel wervelde van de ene kant van de zwerm naar de andere,
terwijl hij vergeefs zijn soortgenoten ervan trachtte te overtuigen dat hij een van hen
was. Maar zij, verblind door zijn felle kleuren, vlogen er weinig overtuigd omheen.
De geverfde vogel werd verder en verder weggedrongen terwijl hij ijverig probeerde
zich tussen de gelederen van de zwerm te voegen. Wij zagen spoedig daarna hoe de
ene vogel na de andere zich losmaakte om een felle aanval te ondernemen. In korte
tijd verloor de veelkleurige gestalte zijn plaatsje in de lucht en viel hij op de grond.’
Het kleine jongetje en de vogel zijn beiden ballingen. Zij hebben allebei een andere
huidkleur. Het jongetje kan alleen overleven met hulp van andere mensen, maar zij
verstoten hem, omdat zij denken dat hij een zigeuner of een jood is. En de vogel met
zijn vreemde kleuren wordt terug naar de aarde verbannen.
‘For exile hath more terror in his look, much more than death.’
(William Shakespeare: Romeo en Julia)
Tussen de noodlottige dag van de boekverbranding door de nazi's, 10 mei 1933, en
het einde van de Tweede Wereldoorlog verliet een hele generatie Duitse schrijfsters
en schrijvers onvrijwillig hun vaderland en moedertaal.
Claudia Schoppmann wijst in haar boek Im Fluchtgepäck die Sprache,
Deutschsprachige Schriftstellerinnen im Exil, op een aantal omstandigheden waarin
de vluchtelingen terecht kwamen die van een schrikbarende actualiteit zijn. Men kan
zich deze groep vluchtelingen niet heterogeen genoeg voorstellen. In welk land ze
ook om asiel vroegen, nergens waren zij welkom. Dit had te maken met de
economische recessie die in bijna alle Westeuropese landen tot 1938/1939 duurde.
De opname van asielzoekers was zeer beperkt. Als zij de vluchtelingenstatus kregen,
werden de emigranten onderworpen aan een
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arbeidsverbod, zodat zij waren aangewezen op hulporganisaties. De emigranten
werden gedoogd, zij mochten niet werken en zich ook niet met politieke zaken
bezighouden. Hoe dramatischer de situatie werd, zeker na de pogroms in Duitsland
in November 1938 en de dreigende oorlog, des te restrictiever werd het
toelatingsbeleid.
Schoppmann merkt ook op dat er nog weinig onderzoek is gedaan naar het verschil
tussen mannen en vrouwen die in den vreemde probeerden te overleven. Dit is vooral
interessant in verband met de sociale declassering die de gedwongen emigratie met
zich meebrengt. Vrouwen zouden beter in staat zijn geweest om een oplossing te
vinden voor de identiteitscrisis waarmee ballingschap vaak gepaard gaat. Zij waren
makkelijker in staat om nederig werk te accepteren; zo vormde in Groot-Brittannië
huishoudelijk werk de enige uitzondering op het arbeidsverbod. Dit traditionele
vrouwenwerk werd dan ook door veel schrijfsters in ballingschap gedaan.1.
Gabriele Kreis komt in haar boek Frauen im Exil, Dichtung und Wahrheit,
gebaseerd op interviews met Duitse vrouwen die met hun (beroemde) echtgenoten
hun vaderland verlieten, tot dezelfde conclusie. Veel vrouwen zijn in de schaduw
van hun mannen gebleven, stelt Kreis. Het gaat om schrijvers zoals Lion
Feuchtwanger, Thomas Mann, Franz Werfel, Berthold Brecht en Heinrich Mann. In
de fictie van deze auteurs (over het emigrantenbestaan) kregen vrouwen volgens
Kreis een zeer beperkte plaats toebedeeld en zij vroeg zich af hoe het dagelijkse
leven van vrouwen er heeft uitgezien en in het geval van schrijfsters hoe zij hun
exil-ervaring hebben verwoord.
Een probleem voor schrijfsters en schrijvers in den vreemde is in de eerste plaats
de taal en het lezerspubliek. Het is slechts weinig auteurs gelukt om in een tweede
taal te gaan schrijven. De nog steeds in Nederland wonende en schrijvende
Duits-joodse Elisabeth Augustin vormt een uitzondering. Zij emigreerde in 1933
naar Nederland en sprak toen al Nederlands. Haar eerste roman mocht in Duitsland
niet meer worden gepubliceerd en verscheen twee jaar later in het Nederlands.
De Duits-joodse Grete Weil bleef in het Duits schrijven. Zij emigreerde in 1935
naar Nederland en vertelt in Mijn zuster Antigone hoe gelukkig zij was met het feit
dat zij een emigrantenberoep had, namelijk fotografe. Grete Weil duikt in 1943 bij
Hollandse vrienden onder. Na de oorlog gaat zij terug naar Duitsland.
In haar roman Tramhalte Beethovenstraat vertelt zij vanuit het perspectief van de
schrijver Andreas over de deportatie van de joden in Amsterdam-Zuid.
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's Nachts in de Beethovenstraat hoort Andreas die in de oorlog als journalist naar het
bezette Holland is gekomen, het geluid van piepende trams, Duitse commando's en
blaffende herdershonden. Door zijn gordijnen schijnt koud, blauw licht van zoekende
lampen. 's Ochtends denkt hij steeds nachtmerries over de hel te hebben gehad en
als hij overdag de trams voortdurend door zijn hoofd hoort rijden besluit hij de
zenuwarts dr. Max Rosenbusch te raadplegen. In de spreekkamer van de arts hangt
een schilderij van Paul Klee: ‘Groen struikgewas bewoond door gele vogels die op
de takken zaten, eraan hingen, op hun kop stonden en vlogen zonder de vleugels te
strekken, boven hen zweefde een oranje maansikkel. Een beeld dat hem op vreemde
wijze rustig en bijna blij maakte.’
Nadat Andreas over zijn nachtmerries heeft verteld maakt Max Rosenbusch hem
duidelijk dat hij niet hallucineert, maar dat er elke nacht behalve zaterdag en zondag
vierhonderd joden uit hun huizen gehaald worden en naar een Nederlands
doorgangskamp worden getransporteerd. Van daaruit gaat er elke week een transport
van duizend mensen naar het Oosten. Maar wat is precies het Oosten? De arts vraagt
Andreas het schilderij van Klee mee te nemen. Als hij en zijn vrouw het na de oorlog
niet meer komen halen mag Andreas het houden. ‘Wij kunnen in deze tijd andere
mensen met woorden niet meer bereiken. Alles wat gezegd kon worden is reeds lang
gezegd. Het enige communicatiemiddel dat wij nog bezitten is het teken. Dat schilderij
is een teken. Een teken van vreugde, van blijdschap, van rust.’ Terug op straat moet
Andreas mee naar een Duits politiebureau waar twee mannen zich vrolijk maken om
de ‘smeerlapperij’ op het schilderij. Een van de twee mannen scheurt het schilderij
uit de lijst. Hij mag gaan. Later op zijn kamer hangt Andreas het doek met punaises
aan de muur: ‘Een grote scheur liep er dwars doorheen. De gele vogels waren zonder
kop en zonder staart. Het teken der vreugde was veranderd, was geworden wat het
sindsdien bleef: het teken der vernietiging.’
Bij Kosinski wordt de geverfde vogel door zijn soortgenoten aangevallen omdat
hij er anders uitziet en naar verf ruikt, bij Weil worden de vrolijke, gele, buitelende
vogels op het schilderij geamputeerd. Zij hebben geen kop en staart meer, ze zijn
verscheurd.
‘Mijn geheugen is uitgewist. Waar ben ik vandaan gekomen? Waar hoor
ik thuis? In welk land? In welke plaats?’ (Grete Weil: Mijn zuster Antigone)
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De scheur, de splitsing, de splijting is een motief dat Grete Weil in Mijn zuster
Antigone tot bloedens toe uitwerkt. Net als in Tramhalte Beethovenstraat lopen heden
en obsederend oorlogsverleden onmerkbaar in elkaar over. Maar in dit meer recente
boek voert Weil de mythische figuur Antigone op, de fiere, de compromisloze, zij
die haar geliefde broer koste wat kost tegen de orde in wilde begraven. De vrouw
die durfde wat de vertelster niet heeft gedurfd: nee zeggen en een daad stellen. De
worsteling van de vertelster met haar alter ego, haar zuster Antigone doet denken
aan Christa Wolfs In de ban van Kassandra. Bij beide schrijfsters dat meedogenloze
streven naar de grootst mogelijke eerlijkheid, het zelf dat aan alle kanten wordt
doorgelicht, totdat er niets, maar dan ook niets lijkt over te blijven. En toch is er iets
mogelijk. ‘Ik voel de lelijkheid, ben de lelijkheid, word erdoor omspoeld, laat me
erdoor omhullen, accepteer haar, accepteer mezelf, ben gelukkig. En morgen?’ zegt
de oude schrijfster/vertelster in Mijn zuster Antigone. Het kwelt haar dat zij in de
oorlogsjaren in Amsterdam bij de Joodse Raad is gegaan, een stap die Antigone in
haar fantasie altijd zou hebben geweigerd. ‘Maling hebben aan de conventie. De
dodelijke vrijheid. Antigone.’ In het heden loopt de schrijfster op tegen de naoorlogse
Duitse lelijkheid in de steden en het gemak waarmee het gruwelijke verleden door
iedereen wordt weggestopt en vergeten. Zij is eenzaam, zij is oud en probeert een
boek over Antigone te schrijven. In de dialogen tussen Antigone en Polineikes die
zij in haar schrift verzint staat er: ‘Voor ons ontheemden is de ene plaats gelijk aan
de andere. We moeten dankbaar zijn als men ons duldt. Een tijdlang blijven we hier,
dan trekken we verder. Naar de volgende plaats die vreemd is, zonder herinneringen.
(...) Overal zal ik zijn en nergens. De ontheemde keert terug naar de goden. Ik ga
naar Athene om te sterven.’
De vertelster bespaart zichzelf geen enkele vraag noch pijnlijke herinnering. Parallel
aan Antigone's begrafenis van haar geliefde broer, een daad van het uiterste verzet
tegen de genadeloze wet van de politieke macht, probeert de vertelster haar vermoorde
echtgenoot alsnog een graf te geven. Sinds zijn deportatie naar Mauthausen heeft zij
hem nooit meer terug gezien. Het graf is geen toedekking, het is de benoeming van
een diep gevoeld gemis en een groot schuldgevoel. Antigone pleegt zelfmoord met
behulp van een zijden sjaal. De vertelster heeft ooit overleefd in Amsterdam. Zij kan
nu alleen nog doorleven met behulp van het schrijven over het ondraaglijke.
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‘Mir ist zuweilen so, alsob/ das Herz in mir zerbrach./ Ich habe manchmal
Heimweh./ Ich weiß nur nicht, wonach.’ (Mascha Kaléko: ‘Im Exil’)
Na Hitlers machtsovername in 1933 vlucht de Israëlisch-Duits-joodse Else
Lasker-Schüler hals over kop naar Zwitserland. Vanaf 1939 blijft zij tot haar dood
in 1945 in Jeruzalem wonen. Else Lasker-Schüler schreef naast gedichten ook proza
en toneelwerk. Haar leven was een grote zwerftocht. ‘Kijk in mijn moegedwaald
gezicht...’ Al voor haar vlucht voor het nationaal-socialisme woonde zij alleen nog
in hotels of pensions. In het Berlijn van de jaren twintig leefde zij als een bohémienne.
Zij leed meestal armoede. Door velen werd zij als bijzonder vreemd, maar ook als
bijzonder begaafd omschreven. Nu worden haar gedichten tot de beste uit het Duitse
taalgebied gerekend.
Ruth Wolf bericht in haar boek Prins Joessoef van Thebe. Leven en werk van Else
Lasker-Schüler hoe de schrijfster in 1933 een door de politie van Zürich opgesteld
document moest ondertekenen waarin zij verklaarde er kennis van te hebben genomen
dat zij haar beroep als dichteres in Zwitserland niet mocht uitoefenen. De Zwitserse
schrijversvereniging zag in elke binnenkomende auteur een concurrent. Wel
verschenen er in 1934 gedichten van haar hand in het bij Querido te Amsterdam
uitgegeven en door Klaus Mann geredigeerde tijdschrift Die Sammlung.
In Amsterdam bevonden zich de twee belangrijkste uitgevers van Middeneuropese
exil-schrijvers: Querido en Allert de Lange. Tot 1940 konden zij een niet gering
aantal titels uitgeven (Querido ongeveer 120). Onder de auteurs bevonden zich weinig
vrouwen. Na de intocht van de nazi's in Nederland konden exil-schrijvers nog bij
Oprecht in Zürich terecht en bij vijf uitgeverijen in de Sovjetunie die vooral
openstonden voor communistische auteurs die naar de Sovjetunie geëmigreerd waren.
De uitgevers waren van levensbelang voor de schrijvers en volgens Elisabeth Augustin
zelfs van belang voor hun latere succes. In een interview vertelt zij het te betreuren
niet bij een exil-uitgever in het Duits te hebben gepubliceerd. Klaus Mann en Joseph
Roth die dat wel deden zijn ook na de oorlog bij het lezerspubliek bekend. Augustin
wordt nooit bij de groep exil-schrijvers gerekend. Schrijfsters die wel in het Duits
bij De Lange of Querido publiceerden zijn bijvoorbeeld Irmgard Keun, Anna Seghers
en Adrienne Thomas.
In september 1938 verscheen Lasker-Schülers naam op de ‘Ausbürgerungsliste’
van de Duitse regering, dit betekende dat ook zij statenloos werd. Ruth Wolf citeert
uit de grotendeels nog niet gepubliceerde ‘Tagebuchzeilen aus Zürich’
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waarin echo's staan van de gebeurtenissen in de ‘Kristallnacht’ in november 1933:
‘In de Züricher Selektbar, achterkleindochter van ons verloren tehuis, wijlen het
Romanische Café, zijn wij verjaagde dichters, schilders, musici en beeldhouwers te
vinden. Zacht bedwelmende radiomuziek wiegt onze emigratie in slaap. En wachten,
wachten ook hier op het wonder (...) Wat hebben wij jullie gedaan, dat jullie zo'n
enorme zonde jegens ons begaan? (...) Door ons te verdrijven drijft gij ons in Gods
armen.’
Uit Else Lasker-Schülers werk blijkt dat ballingschap, ook in metaforisch en
mythische zin een belangrijk thema is. Zo schrijft zij in een van haar gedichten,
‘Avondtijd’: ‘Verbleekt is heel mijn levenslust...../ Ik viel zo eenzaam op de aarde./
Waar ik vandaan kwam - niemand die het wist - / - Slechts jij, met wie ik eenmaal
één zal worden.’ Deze dichtregels sluiten aan bij de gnostische traditie waarin een
van de gedachten is dat alle mensen zijn verbannen naar de aarde. Lasker-Schülers
verlangen was gericht op eenwording, op het alomvattende, uit haar werk spreekt
een diepe verscheurdheid en een afgesneden zijn: ‘Ach, al mijn levenslust verdween/
In donkere gewaden met de avondval./ Ik zocht voortdurend naar een hemel overal.../
Slechts in de openbaring is niet ver de weg daarheen.’
Voordat zij in ballingschap ging schreef Else Lasker-Schüler al over heimwee en
over haar verhouding tot de Duitse taal: ‘Ik ken de taal niet/ van dit kille land,/ Ik
loop niet in zijn pas/ (...) Van mijn glinsterende vogels/ Zijn de koralen uitgestoken.’
Else Lasker-Schüler ervaarde haar tijd als zeer benauwend. Zij zocht een innerlijk
land waarvan zij de ‘stadhouder’ kon zijn en alleen in haar gedichten vond zij een
geestelijk thuis.
‘Maar ik heb eeuwig medelijden met de balling,/ Als met een zieke of
gevangene./ Zwerver, duister zijn uw paden,/ En vreemd brood ruikt bitter
als gal.’
(Anna Achmatova: De laatste roos)
Vanaf 1917 verliet een hele generatie schrijvers, kunstenaars en intellectuelen
(onvrijwillig) Rusland. De Russische schrijvers in ballingschap brachten een
omvangrijke emigrantenliteratuur voort. Na de revolutie hadden zij aanvankelijk in
Berlijn, maar later ook vooral in Parijs en Praag een eigen wereld met uitgeverijen,
dagbladen, tijdschriften en theaters. Vooral de ‘eerste emigratie’ kent beroemde
auteurs als Vladimir Nabokov, Vladislav Chodasevitsj, Marina Tsvetajeva, Nina
Berberova en Elsa Triolet. Opvallend is dat een aantal van
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deze auteurs tweetalig, of in het geval van Nabokov, polyglot is.
Taal is het enige dat ballingen over hebben. Taal staat in zeer intieme relatie met
het zelf en tweetaligheid kan te maken hebben met verscheurdheid en dualiteit.
Ballingschap kan sprakeloosheid met zich meebrengen. Schrijven kan de enige manier
zijn om weer te wortelen. De houding van exil-auteurs ten aanzien van taal en het
vertalen van hun eigen werk is dan ook het bestuderen waard.
In haar boek Alien Tongues, Bilingual Russian Writers of the ‘First’ Emigration,
werkt Elizabeth Klosty Beaujour de gevolgen van tweetaligheid uit. Zij stelt dat de
hersenstructuur van actieve tweetaligen anders is dan die van mensen die actief zijn
in één taal. Zij vraagt zich verder af of tweetaligheid gevolgen heeft voor intelligentie
en creativiteit. Omdat de rechter hersenhelft bij tweetaligen actiever in het talige
proces betrokken is, zouden tweetaligen meer dan eentaligen gebruik maken van
intuïtie en ‘more global, nonanalytic, and nonsequential strategies in their treatment
of certain linguistic elements’. Juist in de rechter hersenhelft domineert ‘holistic,
parallel, and imaginal processing’. Toch is voorzichtigheid geboden bij het
generaliseren over tweetaligheid; ook Klosty-Beaujour benadrukt hoezeer de ervaring
van ballingschap en twee- of meertaligheid een individuele ervaring is, waarin moeilijk
vaste patronen te ontdekken zijn. Het is bijvoorbeeld raadselachtig dat Marina
Tsvetajeva er nooit voor heeft gekozen om in een andere taal dan het Russisch te
schrijven. Volgens Klosty-Beaujour had Marina Tsvetajeva alle kansen en talent om
twee- of zelfs drietalig te zijn, maar weigerde zij dit om emotionele redenen. Vooral
haar weerstand om in het Frans te schrijven zou heel groot zijn geweest.
Elsa Triolet maakte de oversteek naar de Franse taal wel. Zij was een tweetalig
schrijfster die zowel in het Russisch als in het Frans gepubliceerd heeft. Gedurende
veertig jaar maakte zij deel uit van het Franse literaire klimaat, niet alleen als auteur
maar ook als personage, omdat Louis Aragon zijn adoratie voor haar in zijn gedichten
kenbaar heeft gemaakt. (‘Elsa’, ‘Cantique à Elsa’, ‘Le fou d'Elsa’, ‘Les yeux d'Elsa’)
Ook in de Russische literatuur werd haar naam vereeuwigd, Elsa Triolet stond model
voor Alia in Viktor Shklovskii's Zoo.
Triolets eerste romans werden in het Russisch geschreven en in de Sovjetunie
gepubliceerd. Zij vertaalde veel Russische literatuur in het Frans en Franse literatuur
in het Russisch (onder andere Céline's Voyage au bout de la nuit). Voor haar
emigratie, in eerste instantie naar Tahiti, had Elsa Triolet nog niets
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geschreven. Pas in Parijs begint zij in het Russisch over (het exotische) Tahiti te
schrijven. Al in haar eerste boeken staan ontworteling, geestelijke en taalkundige
ontheemding centraal. Vanaf 1938 schrijft Triolet direct in het Frans, maar zij blijft
ook in het Russisch publiceren, bijvoorbeeld over de Parijse mode-industrie, maar
ook romans. In de jaren dertig had Elsa Triolet dezelfde communistische ideeën als
Louis Aragon. Dit werd haar door de Russische gemeenschap in Parijs bepaald niet
in dank afgenomen; sommigen weigeren om haar vanwege haar politieke
overtuigingen tot de ‘eerste emigratie’ te rekenen. Zij was niet voor het regime
gevlucht, maar had de Sovjetunie verlaten om te trouwen en met haar echtgenoot
naar Tahiti te gaan.

Béatus de Liébana - Commentaar op de Openbaring. Midden XIe eeuw Paris, Bibliothèque Nationale.
‘De rechtvaardigen’, detail.

Vooral in haar werk La mise en mots staan tweetaligheid en gespletenheid centraal.
Het boek begint met de zin ‘De vogels niet vergeten.’ Elsa Triolet heeft ervoor
gekozen haar gedachten te illustreren met beeldmateriaal uit alle hoeken van de
wereld: een gravure van Piranese, een schilderij van Paul Klee, Francis Bacon, El
Greco, Matisse... Bij de uitspraak over de vogels staat een detail uit een
twaalfde-eeuws manuscript uit de Bibliothèque Nationale. Rode, gele, blauwe en
groene vogels staan op een groene en rode achtergrond. Sommige van de vogels
staan paarsgewijs tegenover elkaar alsof ze in elkaars spiegelbeeld kijken. Anderen
staan berustend achter elkaar. Alleen de kleur van de vogels verschilt, hun vorm niet.
Vogels leren slechts één taal, die van hun soort, de mens kan zich in andere talen
uitdrukken. ‘Zo ben ik tweetalig.
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Ik kan mijn gedachten even goed in twee talen uitdrukken. Bijgevolg heb ik een
tweeledig lot (bi-destin). Of een half-lot (mi-destin). Een vertaald lot. Taal is een
van de belangrijkste factoren in het leven en in het scheppingsproces.’
Sommige eentalige schrijfsters signaleren de afstand tussen innerlijk gevoel en
woord; voor tweetaligen is die afstand nog groter. Via welke taal zal het innerlijk
beeld zijn weg naar buiten vinden? De keuze van de taal heeft grote gevolgen voor
inhoud en vorm van het geschrevene.
Triolet vertelt in La mise en mots (letterlijk ‘Het proces van onder woorden
brengen’) haar artistieke zelfportret, hoe haar lot ‘in tweeën is gesplitst’. Zij vraagt
zich af waar haar plaats in de wereld is, ‘(...) het is mijn plek niet. Heeft de zandkorrel
zijn plek, en wie heeft dat wel, zijn plek?’ Over de émigrés zegt zij dat zij hun
moedertaal zijn vergeten en geen andere taal hebben geleerd, in complete verwarring
gebracht spreken zij een vreemd jargon. ‘Ik verbeeld me dat wij in ons een
werkwoorden-reservoir dragen dat bij de een elastisch en uitrekbaar is, bij anderen
star, en bij weer anderen vertoont het open plekken.’
Haar tweetaligheid als gevolg van de ballingschap noemt Triolet een ziekte. ‘Of
sterker nog, ik leef in bigamie. Een misdaad voor de wet. Minnaars zoveel als je wilt,
maar twee wettelijk geregistreerde echtgenoten, nee. Men kijkt me strak aan: van
wie ben ik? Ik zou waarschijnlijk makkelijker in het Russisch iets kunnen
improviseren dan in het Frans. Wat ik wil zeggen komt in mijn moedertaal natuurlijker
naar buiten en in het Frans veel chaotischer. Is het niet zo dat de reis tussen de
gedachte en het woord voor mij in het Russisch korter is dan in het Frans? Toch merk
ik die afstand niet wanneer ik Frans spreek en vaak genoeg zelfs, komt een Franse
uitdrukking eerder in mij op dan de Russische.’
Elsa Triolet worstelt met een Januskop. Opvallend is dat de woorden voor haar
bijna levende organismen zijn. Zij kunnen ondergronds gaan en zich voor haar
verbergen, of op wagons springen die als zinnen aan elkaar gekoppeld worden. Zij
jaagt op woorden. Het zijn vogels die zij probeert te vangen door ‘een korrel zout
op hun staart te leggen’. Ze probeert de stemmen van de vogels met elkaar te
vermengen zonder dat het een kakafonie wordt.
‘Gulden Vlies, o waar zijt ge, waar vinden wij u, Gulden Vlies?/ Dag en
nacht het gedruis van de zware, oneindige golven./ En verlatend het schip
dat hem over de wateren blies,/ Kwam Odysseus terug, door de tijd, door
de ruimte bedolven.
(Osip Mandelstam)
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‘Zelfs Elsa Triolet zat in haar hotelkamer vlak bij de onze parels te rijgen’, schrijft
Nina Berberova in haar autobiografie die een kleurrijk beeld geeft van de Russische
emigratie in Parijs. Samen met Vladislav Chodasevitsj verlaat zij haar vaderland
voorgoed in 1922, zij is dan eenentwintig jaar oud en heeft Ana Achmatova horen
voordragen uit haar werk. Als zij in ballingschap gaat heeft zij nog niets gepubliceerd,
in tegenstelling tot haar levensgezel die in Moskou al twee bundels had gepubliceerd
en een reputatie als oorspronkelijk dichter had gevestigd. Van 1922 tot 1925
bewoonden zij alle mogelijke hotelkamers in veel Europse steden: Berlijn, Praag,
Marienbad, Rome, Turijn, Londen...
Nina Berberova's carrière is opzienbarend, omdat het lijkt alsof zij op haar
negentigste jaar debuteert. Zij begint in Parijs in het Russisch bij
emigranten-uitgeverijen te publiceren. Zij is geen tweetalig schrijfster geworden. In
tegenstelling tot Elsa Triolet was Nina Berberova fel anti-communistisch, omdat zij
zich realiseerde dat het Stalinistische regime teveel slachtoffers maakte en de revolutie
teveel offers vroeg. Samen met Chodasevitsj probeert zij aandacht te trekken in de
pers voor de misdaden die er in de Sovjetunie plaatsvinden, maar de Franse oren
blijven doof. Berberova's anti-communisme heeft ook tot gevolg dat zij niet in de
grote Franse literaire tijdschriften, zoals de Nouvelle Revue Française mag publiceren.
Zo is Nina Berberova alleen in emigrantenkringen bekend.
In 1950 emigreert zij voor de tweede keer, nu naar de Verenigde Staten. De Franse,
in Arles gevestigde uitgeverij Actes Sud ontdekt de juweeltjes van novellen die
Berberova vanaf de jaren dertig geschreven heeft en begint in 1987 met het brengen
van Franse vertalingen. Vanaf dat moment wordt Berberova wereldberoemd.
In de novellen staat de ervaring van ballingschap centraal. In De begeleidster reist
een jong meisje met een bekende sopraan naar Parijs. Zij is pianobegeleidster en
heeft na de revolutie haar moeder en haar land achter zich moeten laten. In Parijs
leeft zij in grote eenzaamheid in de schaduw van het gelukkkige leven van de diva
en wordt ongewild getuige van een ‘crime passionnel’.
In Le mal noir dwaalt een Russische emigrant die met veel pijn en moeite het
benodigde geld voor de reis naar de Verenigde Staten bij elkaar heeft gesprokkeld,
door het Amerika van de jaren vijftig. Hij is vervuld van ‘Le mal noir’ en kan zijn
plek niet (meer) vinden.
In De cape et de larmes gaat het om twee zusjes die proberen te overleven in het
Petersburg van na de revolutie. Het oudste zusje verdwijnt op een kwade dag
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met een getrouwde dichter en theatermaker, het jongste gaat met haar vader in
ballingschap naar Parijs: ‘Een jaar later liet de zus van papa ons naar Frankrijk komen.
Met schoenen aan die de Staat ons had doen toekomen, jassen die uit
soldatenuniformen waren gesneden en bloezen gemaakt van een oud laken, kwamen
we in Parijs aan met in onze armen een ijzeren afwasbak en rommelzakken met onze
kussens erin.’ Het jonge meisje woont in het ‘feestelijke, elegante’ Parijs op een
kamer in een buitenwijk met haar wegkwijnende vader en haar tante. 's Avonds
komen Russische luitenanten en kapiteins op bezoek die herinneringen aan het Witte
Leger ophalen. Overdag doet het meisje strijk- en poetswerk, thuis of bij anderen.
Er is geen ontkomen aan dit treurige leven. Er is slechts één, geestelijk lichtpuntje.
In alle jaren is zij de dichter met wie haar zus is weggegaan en voorgoed verdwenen,
niet vergeten. In haar fantasie associeert zij het beeld van deze jonge idealistische
dichter met ‘alles in het leven dat voor mij onbereikbaar en subliem was, met de
wereld zoals die had kunnen zijn, maar niet voor mij, met de mensen zoals zij hadden
kunnen worden, maar zich zo nooit aan mij lieten zien. Ik voelde intuïtief en in stilte
dat buiten de realiteit en de gebeurtenissen, het beeld en de melodie bestonden. Alsof
de poëzie en schoonheid van de wereld in een bliksemflits naar mij hadden
geknipoogd in de meest donkere en beestachtige jaren van mijn leven.’
In hun Petersburgse jaren had deze dichter Samoïlov haar aangeraden ‘als een
vogel in de wind’ te leven. Hun gemeenschappelijke herinnering bestaat uit de legende
over een tweeduizend jaar oude cape die bescherming biedt in tijden van ballingschap
en ontheemding. De cape is in tweeën gescheurd en vertoont overal gaten.
Op een dag ontvangt het meisje een brief van Samoïlov. Tijdens hun ontmoeting
blijkt dat hij de Goelag ternauwernood heeft overleefd. Hij kan geen zinnen meer
afmaken en blijft steeds in zijn woorden steken. Zo kan hij zijn ervaringen van
deportatie en ballingschap niet overbrengen. Sacha's fantasie wordt wreed verstoord:
leven als een vogel in de wind is een romantische, wereldvreemde illusie. En toch,
zoals steeds bij Berberova's personages blijft er de hoop. Het innerlijke vlammetje,
de kracht om te overleven blijft brandend. En in de laatste zinnen van de aangrijpende
novelle staat hoe Sacha wacht op het moment dat haar ziel weer zo hevig geraakt zal
worden als tijdens de ontmoeting met Samoïlov.
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Ballingschap
Een dode ben ik die ronddoolt
nergens meer opgetekend
onbekend in het rijk van de prefect
overtollig in de gouden steden
en in het groenende land
lang reeds afgedaan
en met niets bedacht
Alleen met wind met tijd en met klank
ik die onder mensen niet leven kan
Ik met de Duitse taal
die wolk om me heen
die ik vasthoud als huis
meevoer door alle talen
O hoe duister ze wordt
de regenklanken de donkere
nog maar weinige vallen
dan draagt ze de dode naar lichtere zones omhoog

(Ingeborg Bachmann: ‘Ballingschap’)
Rose Ausländer heeft haar hele leven de Duitse taal als een huis vastgehouden. Zij
kwam oorspronkelijk net als Paul Celan uit de Boekovina, maar moest dit
kinderparadijs door de Eerste Wereldoorlog vroegtijdig verlaten. Zij nam het Duits
mee naar Amerika, weer terug naar de Boekovina en het getto van Czernowitz, daarna
terug naar New York, weer terug door heel Europa. Zij liet haar hele leven na in
gedichten toen zij in het Nelly Sachs bejaardenhuis in Düsseldorf stierf.
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Onder de 160.000 inwoners van Czernowitz en Boekovina leefden in het begin van
deze eeuw 60.000 joden. Er werden vier talen gesproken en vier culturen waren er
met elkaar versmolten. In de Eerste Wereldoorlog bezetten Russische troepen de
Boekovina. Ausländers familie vlucht voor de soldaten naar Boedapest, later naar
Wenen. Aan het einde van de oorlog wordt de Boekovina Roemeens. De vluchtelingen
moeten besluiten of ze in Oostenrijk willen blijven of Roemenen willen worden. De
familie keert terug, maar door de dood van de vader is de moeder niet meer in staat
voor zichzelf en de kinderen te zorgen. Zoals vele joden uit haar streek emigreert
Rose Ausländer naar de Verenigde Staten. In 1927 keert zij terug naar Europa en
aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog is zij weer in haar geliefde
Czernowitz.
In het begin van de oorlog werd Czernowitz door soldaten van de Sovjetunie
ingenomen. Als deze door Duitse troepen verdreven worden, bezetten SS-troepen
de Boekovina. Omdat Rose Ausländer een tijd het Amerikaanse staatsburgerschap
bezeten had, wendde zij zich tot de Zwitserse ambassade die toentertijd de
Amerikaanse belangen vertegenwoordigde. Maar alhoewel zij als jodin in
levensgevaar verkeert, krijgt ze geen visum voor de Verenigde Staten. Zij komt in
het getto terecht, verricht dwangarbeid en kan op het nippertje ontsnappen aan
deportatie. Slechts 5000 joden uit Czernowitz hebben de Holocaust overleefd, 55.000
joden werden vermoord.
De Boekovina wordt deel van de (voormalige) USSR. De Duitstalige bevolking
mocht naar Roemenië reizen. Onder armoedige omstandigheden leeft de familie in
Boekarest. Door hulp van vrienden kan Rose Ausländer voor de tweede keer naar
Amerika emigreren.
Als zij voor de derde maal terugkeert blijft zij in Europa om te sterven.
Ausländers gedichten, het zal geen verbazing wekken, zijn doordrongen van
ontheemding, omzwervingen, opgejaagd zijn en vervreemding. In de gedichten wordt
een paradijs van de kindertijd opgeroepen, waaruit de ik verdreven is. Het
kinderparadijs is een plek waar zij ook letterlijk niet meer naar toe kan omdat de
Boekovina na de tweede wereldoorlog niet meer bestaat. ‘Groene moeder/ Boekovina/
vlinders in je haar/ Drink/ zegt de zon/ rode melk van meloenen/ witte melk van
maïs/ ik maakte ze zoet/ Paarse denneappels/ luchtvleugels vogels en loof/ De rug
van de karpaten/ nodigt je vaderlijk uit/ om je/ te dragen/ Vier talen/ viertalige
liederen/ Mensen die elkaar verstaan.’
Ausländer heeft in haar sobere taal verwoord wat exil-auteurs gemeen hebben en
wat de bovengenoemde schrijvers met elkaar verbindt: ‘Mijn vaderland is
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dood/ ze hebben het begraven/ in het vuur/ Ik leef/ in mijn moederland/woord.’
In dit land van woorden die zinnelijk verwijzen naar nachtegalen, sinaasappel- en
beukebomen en liederen, heeft Rose Ausländer een thuis geboden aan haar vernietigde
volk. Ze noemt het joodse volk een feniks. Zoals de vogel van de Egyptenaren iedere
vijfhonderd jaar uit zijn eigen as herrees, zo genereert ook de poëtische taal steeds
nieuwe beelden en betekenissen die vernietiging en barbarisme zullen blijven
weerstaan. Maar teveel is voorgoed kapot gemaakt: ‘Achter de muur van tranen/
brandt/ de fenikstijd.’
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1. Zie ook het recent verschenen boek Heimat wider Willen. Emigranten in New York, door Elfi
Hartenstein. Verlags Gemeinschaft Berg 1991. Ook in dit boek wordt ingegaan op de verschillen
tussen mannen en vrouwen in ballingschap.
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Agota Kristof en het liegen als noodzaak
Barbara Jarczak
Ze is Hongaarse, geboren in 1935 in Köszeg, een stadje aan de grens met Oostenrijk,
waar ze met haar ouders en haar twee broers haar jeugd doorbracht. Op haar veertiende
wordt ze volgens de educatieve principes van het nieuwe regime gescheiden van
haar familie en op een kostschool geplaatst. In 1954 trouwt ze met haar leraar en
tijdens de bloedige gebeurtenissen van 1956 vluchten ze met hun baby het land uit,
eerst naar Oostenrijk, dan naar Zwitserland. Gedurende vijf jaar werkt ze tien uur
per dag in een horlogefabriek. Ze woont nu in Neuchatel, een rustig stadje aan een
meer.
Agota Kristof sprak geen woord Frans bij haar aankomst in Zwitserland en heeft
tot de jaren zeventig gedichten en toneelstukken in haar moedertaal, het Hongaars,
geschreven. Daarna heeft ze de taal van haar nieuwe omgeving geleerd; sindsdien
schrijft zij in het Frans. In 1985 stuurt ze haar eerste roman Het dikke schrift aan
enkele Franse uitgevers. Het boek wordt gepubliceerd en al snel in vijftien talen
vertaald. Met haar twee andere boeken Het bewijs (1988) en De derde leugen (1991)
is Agota Kristof in vijftien jaar tijd een bekende Franse schrijfster geworden.
De drie boeken zijn afzonderlijk te lezen maar ook als delen van een trilogie. Toch
is deze trilogie een waar labyrint, waar elk boek de twee andere tegenspreekt; leugens
over de personages en de gebeurtenissen lijken soms - paradoxaal genoeg - de enige
draad te zijn die ons naar een zekere waarheid moet brengen.
Waar gaat het over? De boeken vertellen het levensverhaal van een jongenstweeling
tussen de Tweede Wereldoorlog en nu in een Oosteuropese staat, waar het politieke
geweld en de al dan niet gedwongen migraties geen andere kans aan het individuele
leven overlaten dan het overleven. En of je ‘vrijwillig’ in een ander land gaat wonen
waar je je altijd een vreemdeling zal voelen
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of dat je een vreemdeling in eigen land bent (ik denk aan het voorbeeld van Anna
Achmatova), omdat je je wortels kwijt bent geraakt, dat zijn slechts twee aspecten
van dezelfde ballingschap. Voor Agota Kristof en haar personages die altijd op de
vlucht lijken te zijn begint de ontheemding al wanneer ze door de verschrikking van
de oorlog hun familie moeten verlaten en hun eigen land machteloos zien veranderen
in een nachtmerrie, een ware Kafkaïaanse wereld. Kunnen mensen afgesneden van
hun voorouders, hun geschiedenis leven? Dit is de droevige vraag van Agota Kristof.

De een is de ander
In Het dikke schrift brengt een moeder haar twee zoontjes (een tweeling) naar hun
grootmoeder, een oude boerin die op het eerste gezicht hard en ongevoelig lijkt. Het
land is verwoest door de oorlog en bezet door buitenlandse troepen. Bij hun
grootmoeder zullen de jongens scholing krijgen in een leven dat ruw en hard is, maar
waar ze mede dankzij hun teruggetrokken en ‘asociaal’ gedrag een soort innerlijke
groei kunnen doormaken.
Samengesteld uit zeer korte hoofdstukken is Het dikke schrift een wreed sprookje
over de afschuw en de absurditeit van de oorlog. In een groot schrift geven de jongens
hun visie op de gebeurtenissen om hen heen weer. Aan het einde van het boek offeren
ze hun vader aan een bom bij de grens en terwijl de een over diens lichaam de
oversteek naar een ander land maakt, keert de ander naar het huis van Grootmoeder
terug.
In Het bewijs hebben ze een naam, Claus en Lucas (elkaars anagrammen).
Grootmoeder is dood en Lucas, die in haar huis is gebleven, adopteert Yasmine en
haar kind. Hij raakt bevriend met Peter de Partijsecretaris, Victor de boekwinkelier
en Clara de bibliothecaresse. Alle drie zijn het ontwortelde mensen afkomstig uit
andere delen van het land die net als Lucas aan de ‘maladie de l'âme’ lijden, de ziekte
van degenen die het ondraaglijke moeten leven in een totalitair regime. Alleen de
oude bevriende priester lijkt niet te lijden aan de algemene amnesie die sinds de
komst van ‘de nieuwe vreemdelingen’ of ‘bevrijders’ onder de bevolking heerst.
Die amnesie is zo zwaar dat het leven van Lucas in deze jaren niet door hemzelf
beschreven kan worden maar door zijn broer in exil, Claus, zoals aan het einde van
het boek blijkt. Na het verdwijnen van Yasmine zorgt Lucas voor het kind Mathias,
alsof het zijn eigen zoon was. Maar deze, getraumatiseerd door zijn
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aangeboren misvorming en door de angst zijn echte ouders nooit meer te zien, pleegt
zelfmoord waarna Lucas op zijn beurt verdwijnt.
Twintig jaar later komt Claus terug en krijgt van Peter de dagboeken van Lucas
die wij overigens niet te lezen krijgen, als enige bewijs van zijn bestaan. Het bewijs
is een ‘roman noir’ waarin alle pogingen van de verschillende personages om een
zinvol bestaan op te bouwen mislukken.
In De derde leugen doorkruisen verschillende elkaar tegensprekende verhalen
elkaar; ook de twee eerste boeken zijn tegenstrijdig met elkaar. Het is niet Claus
maar Lucas die terugkomt, maar hij heeft de naam van Claus. Gevangen genomen
in de kleine stad van zijn jeugd vanwege een verlopen visum, keert hij voortdurend
terug naar zijn verleden waar leugens en waarheden zich lijken op te lossen in een
leven dat gekenmerkt wordt door een ‘ondraaglijke eenzaamheid’. Heeft hij een
broer, een moeder, een vader, hij weet het niet meer: hij kan het graf van Grootmoeder
niet meer vinden en in het stadje van zijn kinderjaren kent niemand hem en kan
niemand zich hem nog herinneren. Dankzij de ambassade wordt een zekere Klaus
T. gevonden, die onder het pseudoniem Klaus Lucas een van de grootste dichters
van het land is.
In het tweede deel van het boek bereidt Klaus zich voor op het bezoek van zijn
broer die hij eigenlijk niet van plan is te herkennen: ‘Ik wil niet dat Lucas onze rust
verstoort, onze gewoonten, ons geluk. Noch moeder, noch ik zullen het kunnen
verdragen als Lucas weer begint in het verleden te graven, herinneringen op te rakelen,
Moeder vragen te stellen. Tot elke prijs moet ik Lucas buiten ons leven houden, hem
verhinderen de schrikwekkende wonde weer open te maken.’
De moeder heeft vroeger de vader doodgeschoten en Lucas per ongeluk verwond.
Deze moet naar een revalidatiecentrum en wordt vervolgens geplaatst bij een oude
boerin die hij ‘Grootmoeder’ noemt. Klaus wordt door de minnares van zijn vader
in huis genomen en vindt later zijn moeder terug die in een psychiatrische inrichting
was beland. Samen wonen ze in het ouderlijk huis, hij 's nachts drukker en overdag
dichter, zij wachtend op haar andere zoon, Lucas.
Wordt nu eindelijk de waarheid in dit derde boek onthuld, of is het weer een nieuwe
leugen? Is de waarheid nog belangrijk temidden van zoveel tragedies? Aan het einde
van het gesprek tussen de twee broers is er geen hoop meer, het gezin kan niet meer
herenigd worden en na zoveel onheil doen we het boek dicht met een bedrukt hart.
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Exil in eigen land
Het is een wereld waar de vervreemding heerst. Hoewel we vermoeden dat het over
Hongarije gaat, vanwege de persoonlijke biografie van de schrijfster, wil Agota
Kristof ons geen enkel historisch of geografisch herkenningsteken geven. De plaatsen
zijn de Grote Stad en de Kleine Stad waarin alles zich tussen het huis van de
grootmoeder (het laatste huis voor de grens), het Grote Plein, de boekwinkel en het
kerkhof afspeelt. Deze werkelijkheid verschuift ook, het huis van de grootmoeder
verandert in een sportterrein, het revalidatiecentrum voor kinderen in een
bejaardenhuis. Er is ook ‘het andere land’, waar Claus, ondanks de opening van de
grenzen en het vallen van de muren niet gelukkig is geworden.
Moeder, Vader, de buitenlandse officier, Grootmoeder, zo heten de personages:
‘We noemen haar Grootmoeder
De mensen noemen haar de Heks
Ze noemt ons ‘tevengebroed’.1.
De tweeling is eerst ‘wij’2. en zodra ze namen hebben, gebruiken ze die om van
identiteit te wisselen en verwarring te scheppen. In deze gesloten en beangstigende
wereld die net verwoest is door de oorlog, arriveren de ‘nieuwe buitenlanders’ met
hun huiszoekingen, overvallen, verkrachtingen. ‘Onze stad is een dode, lege stad.
Grenszone, afgesloten, vergeten (...) Geen vreemdeling komt er hier in.’3. De straten
krijgen steeds nieuwe namen waardoor zelfs de bewoners niet meer weten waar ze
zijn. In de bibliotheek is Clara bezig alle boeken die gecensureerd zijn in dozen te
stoppen die door vrachtwagens worden weggevoerd. Een slapeloze man, wiens vrouw
vermoord werd zodat de fabrieken die ze bezat genationaliseerd konden worden,
brengt al zijn nachten voor het raam door terwijl hij aan de voorbijgangers vraagt
hoe laat het is. Als de opstand in bloed mislukt, komen uit de drukkerij van Klaus
kranten met koppen: ‘Wij zijn vrij’, ‘Wij leven in welvaart en geluk’.4. Maar zelfs
Peter, de Partijsecretaris heeft geen greep op de gebeurtenissen: ‘Ik denk niet. Een
dergelijke luxe kan ik me niet veroorloven. De angst zit in mijn binnenste van kind
af aan.’5. In deze waanzinnige wereld is het enige houvast voor de mensen ‘de
schoonheid van deze hemel die nergens anders te vinden is (...) Er is geen naam voor
de kleuren van zo'n hemel.’6.
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Tekening: Marijke de Vos.
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Afstand van de moedertaal
‘Grootmoeder praat weinig. Behalve 's avonds. 's Avonds neemt ze een fles van een
plank, ze drinkt zo uit de fles. Spoedig begint ze een taal te spreken, die we niet
kennen. (...) In die onbekende taal stelt Grootmoeder zichzelf vragen en ze geeft ook
antwoord. (...) Tenslotte begint ze bijna altijd te huilen, ze gaat wankelend haar kamer
in, ze valt op haar bed en we horen haar snikken tot diep in de nacht.’7. Net als velen
in dit land is Grootmoeder een ‘displaced person’, gekwetst door de Geschiedenis.
De enige zoen die ze geeft is aan de ‘Bevrijders’, Russen zoals zij. De jongens zullen
haar taal leren, net zoals ze ook de taal van de buitenlandse officier die ze regelmatig
met een zweep moeten slaan, hebben geleerd.
De moedertaal is, zoals Libuše Moniková (een Tsjechische, naar Duitsland
geëmigreerde schrijfster) het ooit zei,8. altijd meer door emoties geladen dan een
aangeleerde taal, ook als deze de schrijvende taal wordt. Voor de grootmoeder en de
buitenlandse officier is de moedertaal hun intieme taal, de taal die bij hen de emoties
losmaakt en hen tot inkeer kan brengen.
De tweeling beschikt over drie talen; twee daarvan zijn getuigen van hun innerlijke
ballingschap en de derde is de moedertaal die ze, bij afwezigheid van de moeder, als
een minimale, vreemde taal gebruiken. Om zich van de emotionele lading daarvan
los te maken doen ze elke dag ‘hardingsoefeningen voor de geest’: de lieve woorden
van hun moeder die eerst hun ogen met tranen vulden (‘Schatjes! Lieverdjes! Ik hou
van jullie... Ik zal nooit bij jullie weggaan...’)9. worden systematisch elke dag herhaald.
‘Doordat ze steeds weer herhaald worden verliezen de woorden geleidelijk hun
betekenis en de pijn die ze in zich dragen verzwakt.’10.
In hun schriften zullen ze het volgende motto aanhouden: ‘Woorden die een gevoel
aanduiden zijn heel vaag, het is beter het gebruik ervan te vermijden en zich te houden
aan de beschrijving van de dingen, van de mensen en van zichzelf, dat wil zeggen
aan de getrouwe beschrijving van de feiten.’11. Met andere woorden: om nog enkele
greep te hebben op hun lot hebben ze geen andere keuze dan de intimiteit van hun
moedertaal te verbannen, een zo groot mogelijke afstand te scheppen tot de
gebeurtenis die hun leven overhoop heeft gehaald: het feit dat ze losgerukt zijn van
hun ouders, iets dat ze nooit anders zullen benoemen als ‘la chose’.
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Gespletenheid
Naast het taalprobleem - de moedertaal die niet gebruikt kan worden, de andere taal
die geleerd moet worden en vaak dwingt tot een zekere assimilatie, tenzij men zoals
Marguerite Yourcenar is die tijdens haar exil nooit aan de ‘pollution linguistique’12.
mee wilde doen - is de verscheurdheid een ander vast gegeven in het leven van een
émigré(e). ‘J'appartiens à un pays que j'ai quitté’ schreef Colette die ‘slechts’ van
haar geboorteprovincie Bourgogne naar Parijs geëmigreerd was. Toch geeft haar
uitspraak heel goed de kern van deze verscheurdheid weer, de essentie van de
specifieke ‘mal noir’ van de émigré(e), zoals Nina Berberova het uitdrukt.
In hoeverre behoort een émigré(e) nog tot haar geboorteland? In een interview
zegt Agota Kristof: ‘Als ik terugkeer naar Hongarije, vind ik niets meer van deze
herinneringen terug, ik voel me nergens goed.’13.
Vergezeld door televisiecamera's ging Nina Berberova een paar jaar geleden haar
herinneringen ophalen in Sint Petersburg, een stad die zij sinds haar emigratie in de
jaren twintig niet meer had teruggezien. Wat zal deze vrouw van negentig jaar oud
die in haar Franse en Amerikaanse exil altijd in het Russisch heeft geschreven,
gevoeld hebben toen ze slechts een paar muren vond van de ruimte die haar jeugd
had beschut?
Bestaat de tweeling van Agota Kristof echt of is het een metafoor van deze
verscheurdheid? Door bepaalde elementen geheim te houden blijft de auteur ook
hier met opzet vaag en laat zij ons zelf de verschillende toegangswegen tot haar
boeken proberen: het dikke schrift, de gedichten en manuscripten van de twee broers
kunnen een bewijs zijn van hun bestaan, maar Claus beweert later dat hij het allemaal
zelf heeft verzonnen.
Het viel me op dat andere auteurs ook dezelfde uiterste voorzichtigheid in acht
nemen als zij over deze specifieke verscheurdheid schrijven. Het lijkt alsof het
doorstaan van die verscheurdheid, zelfs van gespletenheid onvermijdelijk is in de
traumatiserende complexiteit van een leven in ballingschap. Nathalie Sarraute (die
van Russische afkomst is) schreef haar boek Kindertijd14., dat afwisselend over haar
kinderjaren in Rusland en Frankrijk gaat, als een dialoog tussen haar en haar
dubbelgangster. Alsof de tête-à-tête met zichzelf, de innerlijke monoloog geen plaats
kan vinden in een leven in exil. Lettres parisiennes is een briefwisseling tussen twee
andere émigrées, Leïla Sebbar en Nancy Huston. Sebbar schrijft op een voor mij
herkenbare manier over deze complexe gespletenheid: ‘Als ik het over noodzakelijke,
vitale
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verdeeldheid heb, bedoel ik verdeeldheden, of meervoudige, veelvoudige
verdeeldheid. Het is door mijn bewustzijn van de ballingschap dat ik de verdeelheid
heb begrepen en kan beleven (...) Ik ontdekte dat ik een vrouw in de exil was, dat
wil zeggen altijd aan de rand, grensbewoonster, vogelvrij, aan de zijkant, altijd aan
de rand, aan de ene en aan de andere kant, in een permanente onevenwichtigheid.’15.
De personages van Agota Kristof zijn zowel letterlijk als figuurlijk aan de rand,
aan de grens: ze worden gezien als mentaal achterlijk, met een rare heks als
grootmoeder en dat geeft hun in zekere zin de kans om te overleven. Maar zodra ze
uit elkaar zijn, maakt de vrij sterke ‘wij’ waarmee ze alle gevaren de baas zijn plaats
voor een tragische gespletenheid. Als Lucas onder de loodzware naoorlogse jaren in
een amnesie wegzinkt, wordt zijn broer die naar het westen is geëmigreerd zijn
geheugen: hij is degene die het levensverhaal van Lucas schrijft.
De gespletenheid behoort tot het gevoel twee verschillende levens te hebben
(gehad), wat precies de situatie van vele émigré(e)s weergeeft. Om niet helemaal
gek te worden praten de twee broers voortdurend in gedachten tegen elkaar: ‘Ik ga
naar bed en voor ik in slaap val, praat ik in mijn hoofd met Lucas, zoals ik al vele
jaren doe. Wat ik tegen hem zeg, is ongeveer hetzelfde als meestal. Ik zeg tegen hem
dat als hij dood is, dat hij dan geluk heeft, en dat ik graag in zijn plaats zou zijn. Ik
zeg tegen hem dat hij van ons tweeën het beste af is, dat ik de zwaarste last moet
dragen. Ik zeg hem dat het leven van een volstrekte nutteloosheid is, het is zinloosheid,
waanzin, lijden zonder eind, het bedenksel van een antigod wiens boosaardigheid
alle begrip te boven gaat.’16.

Liegen als noodzaak
De dialoog tussen de twee broers vinden we terug in hun geschreven verhalen. Omdat
ze niet kunnen vergeten, schrijven ze om de beurt hun eigen versies van een
werkelijkheid die constant geconstrueerd wordt en vervolgens weer desintegreert.
Al van jongsaf aan hebben ze fabeltjes gebruikt als verdedigingswapens; in het
revalidatiecentrum las Lucas, die nooit bezoek kreeg, brieven aan kinderen voor van
hun ouders waarvan hij de inhoud ter plekke veranderde. Door zijn versie van de
brieven dachten de kinderen dat hun ouders niet meer van hen hielden. Ook stond
hij regelmatig bij de ingang om
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aan de bezoekende familieleden te vertellen dat hun kind dood was.
Niemand in hun beider omgevingen gelooft in het bestaan van de tweelingbroer
en officieel staan de jongens niet eens in de registers van de burgerlijke stand van
de Kleine Stad ingeschreven. Ze hebben zelf soms heel veel moeite om de sporen
van hun jeugd terug te vinden, al lopen ze regelmatig dezelfde route: het kerkhof,
het sportterrein waar alleen de rivier nog aan Grootmoeders huis herinnert, het Grote
Plein waar slechts een hoek (waar de boekwinkel staat) nog het karakter van vroeger
heeft bewaard.
Als tussen hallucinatie en wakende toestand in probeert elk verhaal een waarheid
te construeren die uiteindelijk de herinneringen zou moeten verzachten voor de
innerlijke vrede. Maar of het nu de biografie van Lucas door Claus betreft, de
mémoires van Lucas in de gevangenis geschreven, of de bekentenis van Klaus, of
zelfs het geheel van het derde boek, de enige waarheid is het lijden van de jongens,
want ‘Een boek, hoe droevig ook, kan nooit zo droevig zijn als leven.17. En de ultieme
waarheid van de personages, die ondanks al hun leugens tot het eind echt blijven,
wordt vanuit de gevangenis door Lucas zelf onthuld: (...) ‘Ik probeer ware
geschiedenissen te schrijven, maar op een bepaald ogenblik wordt de geschiedenis
ondraaglijk, juist door haar waarheid, en dan ben ik gedwongen haar te veranderen.
Ik zeg haar dat ik probeer mijn geschiedenis te vertellen, maar dat ik het niet kan, ik
heb er de moed niet voor, het doet me te veel pijn. Dus maak ik alles mooier en
beschrijf ik de dingen niet zoals ze gebeurd zijn, maar zoals ik had gewild dat ze
gebeurd waren.’18.
Of de oorzaak in de gruwelijkheid van oorlog ligt (zoals in Het dikke schrift) of in
het onmogelijke bestaan in een land zonder geheugen (Het bewijs), het innerlijke
landschap van een émigré(e) blijft gekenmerkt door eenzaamheid, scheiding, de
onmogelijkheid om haar/zijn ‘mal être’ met iemand anders te delen en de wanhoop
die ontstaat door de eenzame confrontatie met zichzelf. De trilogie van Agota Kristof
is in die zin een moderne legende met een universeel karakter die diep ontroert: de
politieke muren kunnen wel een voor een vallen in ons oude Europa, de vrijheid die
dan teruggegeven wordt is slechts een illusie. De andere, door de ontworteling
gevormde innerlijke barrières zijn er nog, waardoor elke émigré(e) een kluizenaar
in haar/zijn geschiedenis blijft.
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Marina Tsvetajeva
Toos van Aken en Gonnie Lubbers
Ontheemd in het leven, levend in het schrijven
‘Dichter - van verre voert de rede
Dichter - ver voert de rede’

De Russische dichteres Marina Tsvetajeva (1892-1941) daagt de lezer(es) in haar
gedichten uit mee te gaan op een innerlijke reis. Tijdens deze reis vormen grenzen,
van welke aard dan ook, geen belemmering. Ze dienen vooral als vertrekpunt.
De tocht voert door een zeer gevarieerd en grillig (taal)landschap. Voorbij trekken
steden, weiden, voorsteden, zeeën, oude bomen, hoge bergen, diepe afgronden. De
lezer komt in aanraking met de Russische folklore, het oudkerkslavisch, de
zigeunercultuur, de mythologie en de spreektaal.
Kenmerkend voor Tsvetajeva's fascinerende zoektocht op papier is de ontregelende
werking, die van haar teksten uitgaat. ‘Ik kwam aan en wist dat ene: het station./
Uitpakken is mij niet de moeite waard.’1.
Tot in de hemel en in de verrukking
zie ik de dromen van de witte dag.
Alle slapenden zagen mij,
niemand zag mij slaperig.’2.

Passie
Marina Tsvetajeva wordt geboren te Moskou in 1892. Haar vader, Iwan Tsvetajev,
is hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Moskou en

Lust en Gratie. Jaargang 9

49
oprichter van het huidige Poesjkin Museum voor Schone Kunsten. Tsvetajeva ‘erft’,
zoals ze zegt: ‘zijn hartstocht voor werken, een afkeer voor carrière, zijn eenvoud
en zelfontkenning.’ Haar moeder, Maria Aleksandrovna Meyn, is een begaafd pianiste.
Zij voedt Tsvetajeva's passie voor ‘muziek, natuur en poëzie’ en ontwikkelt bij haar
‘een hartstocht voor het Jodendom, het een tegen allen en de Heroïek.’3. Maria Meyn
brengt haar kinderen al op zeer jonge leeftijd in aanraking met de wereldliteratuur.
Naast het Russisch leert ze hen Duits en Frans lezen en schrijven.
Als Maria Meyn die aan tuberculose lijdt, voor langere perioden naar kuuroorden
in Duitsland, Zwitserland en Italië gaat, neemt ze de kinderen mee. Marina leert zo
verschillende talen en culturen van dichtbij kennen. Ze ontdekt ook de natuur: ‘Eén
ding - staat vast: mijn hartstocht voor bergen en mijn verlangen naar het vlakke land,
iets ondenkbaars voor een vrouw uit Midden-Rusland - komt daar vandaan. Bergen
- die zijn in mij met het verlangen ernaar begonnen en zelfs met het verlangen - van
hen - naar mij: ik was het immers die hen ter vertroosting - dat “Wij komen terug!”
had toegezongen.’4. De bergen zullen haar later, wanneer ze in Tsjechoslowakije
woont, onder meer inspireren tot het lange lyrische ‘Gedicht van de berg’ (1924).
De berg is daarin het symbool van de liefde.
Tsvetajeva bewondert haar moeder. Tegelijkertijd wordt ze als kind al gedwongen
een eigen wereldje te creëren om zich tegen de kracht van haar moeder te beschermen.
‘Moeder voedde niet op - ze beproefde: de kracht van onze weerstand: of de borstkas
het zal begeven? Nee, hij heeft het niet begeven, maar hij heeft zich zo uitgedijd, dat
je hem daarna - nu - nergens meer mee kunt voeden, kunt vullen. Moeder liet ons
uit de geopende ader van de Lyriek drinken, zoals ook wij later, na genadeloos onze
ader te hebben geopend, probeerden onze kinderen met het bloed van onze eigen
hunkering te drenken. Hun geluk - dat het niet lukte, het onze - dat het lukte.’5.
In het prozaverhaal ‘Moeder en muziek’ (1935), waaruit bovenstaande citaten
komen, zal Tsvetajeva eveneens beeldend schrijven over haar moeders poging haar
tot pianiste op te voeden. Alle lessen en discipline ten spijt, duidelijk blijkt dat Marina
niet in de muziek wil: ‘Zij had het maar goed, zij, die op de vleugel alles kon, zij,
die over het toetsenbord scheerde als een zwaan over het water, zij, die in mijn
herinnering, na drie lessen op de gitaar concertstukken speelde, zij, die noten op
papier las, zoals ik letters, voor haar was het makkelijk van muziek te houden. (...)
Ik hield wel van muziek. Van muziek - hield ik. Ik hield alleen niet van - mijn muziek.
Voor een kind is er geen
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toekomst, er is alleen - het nu (wat voor hem gelijk is aan - het altijd). (...) Arme
moeder, hoe heb ik haar ontstemd en hoe is zij nooit te weten gekomen, dat heel mijn
“a-muzikaliteit” - slechts geheel andere muziek was!’6.
Wanneer Marina dertien jaar is, sterft haar moeder en pas dan krijgt haar eigen,
dichterlijke roeping de overhand.
Op zeventienjarige leeftijd geeft Tsvetajeva, in eigen beheer, een eerste dichtbundel
uit. Avondalbum (Vetsjernij al'bom, 1910) heeft net als haar tweede bundel De
Toverlantaarn (Wolsjebnij, 1912) de Liefde en de Dood als hoofdthema's. Met deze
beide bundels lijkt Tsvetajeva afscheid te nemen van haar jeugd. Toch zal ze in haar
werk steeds blijven zoeken naar een belevingswereld, waarin plaats is voor het kind.
De wil om te leven en de passie voor de liefde in ‘het nu’ zijn en blijven de drijfveer
van haar schrijven. Ze voelt zich geen tijdgenoot van zichzelf en als dichter geen
tijdgenoot van anderen.
In het prozaverhaal ‘Mijn Poesjkin’ (1937) verwoordt Tsvetajeva haar visie op
het verlangen en de positie van vrouwen, wanneer ze de onmogelijke liefde van het
personage Tatiana voor Jevgeni Onegin vlijmscherp neerzet: ‘(...) Een bankje. Op
het bankje - Tatiana. Daar komt Onegin, maar hij gaat niet zitten, zij staat op. Ze
staan beiden. En hij spreekt alleen, de hele tijd, lang, en zij zegt geen woord. (...)
Mijn eerste liefdesscène was een niet-liefdesscène: hij beminde niet (dat begreep ik),
daarom ging hij niet zitten, zij beminde wel, daarom stond ze op. Ze waren geen
minuut samen, ze deden niets samen, ze deden volkomen het tegengestelde: hij sprak,
zij zweeg, hij had niet lief, zij wel, hij ging weg, zij bleef, zodat wanneer je het doek
optrok - zij daar alleen stond, of misschien zat ze weer, omdat ze slechts opstond,
omdat hij stond, en daarna viel ze neer op de bank, en daar zal ze eeuwig zitten.
Tatiana zit eeuwig op die bank!’7.
Tsvetajeva leert van Poesjkin, dat het woord liefde meer betekenissen kan hebben.
Ze herkent de onweerstaanbare bekoring, die er van de liefde uitgaat, maar verwerpt
het eeuwige afwachten van veel (vrouwelijke) personages uit de literatuur. ‘De drie
belangrijkste verleidingen voor mij zijn: de verleiding van de zwakheid, de verleiding
van de onverstoorbaarheid - en de verleiding van het vreemde.’8. Haar teksten
illustreren de strijd om het wezen van de liefde in al haar ambivalenties te grijpen
en om door te dringen tot de ziel. Fantasie en daadkracht worden ingezet om haar
hartstocht een vorm en een plaats te geven.
Op achttienjarige leeftijd zoekt Tsvetajeva bij oude ruïnes in Genua de eenzaamheid
en bezint zich op een voorbije liefde. Ze schrijft ‘Ik heb in
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gedachten alles - al beleefd, alles - genomen. Mijn fantasie loopt altijd vooruit. Ik
open bloesems, die zich nog niet ontvouwd hebben, ik raak ruw de zachtste dingen
aan en doe dit, zonder het te willen, ik kan helemaal niet anders! Betekent dat, dat
ik niet gelukkig kan zijn? (...) Wat blijft - is het gevoel van de absolute eenzaamheid,
waarvoor geen genezing is. Het lichaam van een ander mens is - als een muur, zij
verhindert, dat men zijn ziel ziet. O, hoe haat ik deze muur!’9.
Tijdens een strandwandeling bij Genua ontdekt ze een eenzame, schone jongeling.
Zijn reusachtige blauwe ogen betoveren haar. In stilte legt ze een eed af, aan zichzelf:
als hij haar lievelingssteen weet te raden en deze bij haar brengt, zal ze hem trouwen.
Het lot wordt even uitgesteld, maar niet voor lang. Kort na deze gebeurtenis ontmoet
ze in een kunstenaarskolonie te Koktebel aan de Zwarte Zee, haar toekomstige man:
‘Dat met de steen - is werkelijk uitgekomen, want Sergej Jakovlevitsj Efron, die ik
een half jaar daarna trouwde, nadat ik had gewacht tot hij 18 werd, vond en
overhandigde mij, vrijwel de eerste dag van onze ontmoeting - iets buitengewoon
zeldzaams - een Genuese Carneoolparel, die ik tot de dag van vandaag bij me draag.’10.

Ballingschap
De mythische proporties, die Tsvetajeva aan een aantal gebeurtenissen geeft, zeggen
iets over de manier waarop zij in het leven staat. Ze doorziet de dagelijkse
werkelijkheid en probeert deze naar haar hand te zetten. Door met zichzelf in dialoog
te gaan, wordt een gesloten universum opengebroken en komen algemeenheden ter
discussie te staan. ‘Tussen de volheid van verlangens en de vervulling van verlangens,
tussen de volheid van het lijden en de leegte van het geluk, was mijn keuze vanaf de
geboorte - en daarvoor - bepaald.’11. Het trouw aan zichzelf en het woord willen
blijven botst echter voortdurend met de werkelijkheid.
Die werkelijkheid krijgt ondertussen een gewelddadige wending. Na de
Oktoberrevolutie in 1917 breekt de burgeroorlog uit en Efron vecht aan de zijde van
de Witten. Tsvetajeva zit, met twee kleine kinderen en zonder enig bericht van haar
man, vier jaar vast in een stuurloos Moskou. Irina, de tweede dochter, sterft op
driejarige leeftijd aan de gevolgen van de hongerwinter. In 1922 komt er een
levensteken van Efron uit Praag en Tsvetajeva zal zich daar bij hem voegen. Het
vormt het begin van één lange reis, want pas in 1939 zal
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ze naar haar geboorteland terugkeren.
Op weg naar Praag maakt Tsvetajeva een tussenstop in Berlijn. Tijdens haar nog
geen drie maanden durende verblijf aldaar worden er drie gedichtenbundels van
Tsvetajeva uitgegeven en stelt ze er zelf nog twee samen. Het gezin herenigt zich in
Tsjechoslowakije. In een voorstadje van Praag zullen ze weliswaar nog geen vier
jaar wonen, maar toch zijn die vier jaar voor Tsvetajeva zeer belangrijk. Haar
dichterlijke ziel vindt daar haar weerklank in de natuur: ‘Ik woonde in de Tsjechische
natuur, voorbij de deur van de cultuur, dat wil zeggen natuur plus mens, natuur plus
volk.’12. Haar schrijven komt er tot volle bloei. De bergen en een kortstondige, hevige
liefdesverhouding inspireren haar tot lange lyrische gedichten. Het ‘Gedicht van de
Berg’, zet als volgt in:
Ik sidder - bergen glijden van me af,
mijn ziel - stijgt op.
Laat mij zingen over het verdriet:
over mijn berg!
Nog heden, noch in de toekomst
dicht ik het zwarte gat.
Laat me zingen over de afgrond
boven op de berg.13.

De strijd om het dagelijks bestaan dringt zich zo op dat Tsvetajeva besluit met haar
dochter Ariadna (1917) en zoon Georgi (1925) naar Parijs te verhuizen. Daar vindt
ze, vooral onder Russische émigrés, aanvankelijk grote belangstelling voor haar
poëtische experimenten. Door haar onafhankelijke opstelling vindt ze er echter al
snel minder gehoor: ‘de rechtsen is het in formele zin te links, de linksen is het te
rechts van inhoud.’14. Het alles zelf moeten uit- en ondervinden neemt steeds letterlijker
vormen aan, zowel in het schrijven als in de realiteit. In een klein kamertje, met
uitzicht op een blinde muur en in de verste verten geen natuur, krijgt ze geen enkele
impuls van buitenaf. De moeilijke sociale omstandigheden, die haar in
Tsjechoslowakije al parten speelden, blijken ook structureel te zijn voor haar verblijf
in Frankrijk.
Tsvetajeva's isolement wordt steeds groter: lezers en vrienden ontbreken en
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veel emigranten-uitgevers worden getroffen door de economische recessie, waardoor
publiceren moeilijker wordt. Dochter Ariadna keert in 1937 terug naar haar
geboorteland. Tot overmaat van ramp wordt Efron ervan verdacht betrokken te zijn
bij twee politieke moorden. Hoewel Tsvetajeva hiervan niets weet, dalen haar
mogelijkheden voor publiceren tot het nulpunt. Efron vertrekt via Spanje naar de
Sovjetunie.
Na veertien jaar Parijs besluit Tsvetajeva, in alle opzichten ontheemd, met haar
zoon ook naar de Sovjetunie terug te keren: ‘Alles duwt me naar Rusland, waarheen
ik niet kan reizen. Hier ben ik overbodig. Daar ben ik onmogelijk.’15.
Er komt nog geen einde aan het zwervende bestaan van deze bannelinge. De reis
komt definitief ten einde, wanneer Tsvetajeva, na de inval van de Duitsers, vanuit
Moskou naar Jelaboega wordt geëvacueerd. In dit afgelegen plaatsje (ont)neemt ze
zich in 1941, door ophanging, het leven. Haar man werd kort daarvoor geëxecuteerd.
Haar dochter was opgepakt en in een werkkamp verdwenen en haar zoon maakte
haar voortdurend verwijten, omdat ze aan alles gebrek hadden. Ze beseft dat van
schrijven, laat staan van publiceren, niets meer kan komen.
De werkelijkheid van het leven verpletterde de werkelijkheid van het schrijven.
Tsvetajeva had, zoals ze zelf zei ‘haar leven lang het allereenvoudigste ding om het
te begrijpen in gedichten moeten onderdompelen om het van daaruit te kunnen zien’.16.
Dat onderdompelen van de werkelijkheid in verzen wil en kan ze aan het einde van
haar leven niet meer.
Verlangen naar het moederland! Een
van haar masker ontdane illusie!
Het is mij geheel om het even waar ik geheel alleen zal zijn,
over welke stenen ik me naar huis
zal slepen met een mandje van de markt,
naar mijn huis, dat niet weet dat het van mij is - hospitaal of kazerne.
Het is me om het even, temidden van
welke gezichten - mijn haren overeind staan,
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als een gevangen leeuw, door welk milieu
verstoten te zijn - onherroepelijk - alleen
in de eigenheid van mijn gevoelens.
Als een beer uit Kamtsjatka, zonder ijsschots.
Waar men niet went (en ik doe geen poging!),
waar men zich vernederen moet - is mij gelijk.
De moedertaal zal me niet verleiden,
met haar melkachtige, hemelse geroep.
Het maakt mij geen moer uit - in welke taal
door wie dan ook niet begrepen te zijn!
(Als lezer, als verslinder van tonnen kranten,
als de melker van roddelpraatjes...)
Hij - afgezant van de twintigste eeuw
en ik - bode van welke eeuw dan ook!
Ik verstijf, als een gekapte boom,
die is overgebleven van de allee,
allen - mij gelijk, alles - mij hetzelfde,
en, misschien, nog meer gelijk dan dat alles dat wat het meest eigen is - van alles.
Al mijn symptomen, al mijn kenmerken,
alle data's - door een hand weggevaagd:
alleen de ziel, die geboren is - ergens.
Zó goed heeft mijn land me niet behoed,
dat zelfs de allerwaakzaamste spion
in de gehele ziel - kris kras!
de moedervlek nooit vinden zal!
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Ieder huis is mij vreemd, iedere kerk leeg,
en alles - gelijk, en alles - hetzelfde.
Maar dan, wanneer er op de weg een struik verrijst - een lijsterbes vooral, dan...

mei 193417.

Archeologe
De begrippen migratie, ballingschap en nomadisme, die in het postmoderne denken
hebben postgevat, zijn alle op Marina Tsvetajeva van toepassing. Ook zij heeft immers
haar moederland (moeten) verlaten en menige geografische grens overschreden.
Tsvetajeva heeft de gevolgen van het in een ander land wonen aan den lijve
ondervonden. Ze heeft als geen ander armoede en eenzaamheid gekend. Ook zij
experimenteerde met de taal om de realiteit van het bestaan te overstijgen, deze
andere dimensies te geven. Het ligt voor de hand haar een plaats in de exil-literatuur
toe te wijzen.
Met een dergelijke indeling wordt ons inziens echter voorbij gegaan aan de
eigenheid van Tsvetajeva's gedichten. Verschillende stromingen hebben haar
weliswaar beïnvloed, maar ze heeft nimmer tot een stroming behoord. Zij heeft juist
altijd aan iedere categorisering weten te ontglippen. Tsvetajeva neemt een geheel
eigen plaats in binnen de Russische moderne poëzie.
De twee dichtregels, die we als motto voor dit artikel hebben gekozen18., drukken
voor ons de kern uit van Tsvetajeva's dichterschap. Ze verenigen namelijk het spreken
en luisteren tegelijk. Tsvetajeva is de dichter die het onzichtbare in woorden probeert
te vangen, ‘dat wat de mens voortdurend doet, maar nooit ziet.’ (Boris Pasternak
over Tsvetajeva's poëzie) Door de wisselwerking van het spreken en het luisteren,
wordt inzicht verkregen in de wezenlijke samenhang van de dingen.
Het openbreken van de oppervlaktestructuur van de taal is zichtbaar in het werk
van Tsvetajeva. Als een archeologe graaft ze de taal laag na laag af om bij diepere
gevoelens en gedachten uit te komen. Dat dit opgravingswerk schoksgewijze verloopt,
komt tot uitdrukking in haar ritmiek. Op een snelle beweging voorwaarts en omhoog,
volgt al snel een opzettelijk haperen van de woorden. Woorden worden in stukken
gehakt, in lettergrepen uiteengerukt. Werkwoorden worden vaak weggelaten.
Gedachtenstrepen, uitroeptekens en
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vraagtekens zijn haar middelen bij uitstek om het wegstrepen en het leggen van
ongebruikelijke verbanden te beklemtonen. Tsvetajeva's poëzie heeft een strakke
syntaxis, een klankpatroon met dissonanten en een strak metrisch schema. Steeds
bedenkt zij een nieuw metrisch patroon, met meer dan een soort (vers)voet, dat voor
de duur van een gedicht op alle mogelijkheden wordt onderzocht en bespeeld. Vaak
laat zij ook een of meer (werk)woorden en de persoonsvorm in een zin weg. Door
deze weglatingen ontstaat een elliptische verbeelding, in combinatie met een zeer
eigenzinnig gebruik van woordverbindingen. De interpunctie bepaalt het ritme bij
het lezen. Het is hollen of stilstaan. Woorden gaan aan de ervaringen vooraf of worden
erdoor ingehaald. Haar teksten bestaan uit lange monologen waarin, door een
veelvuldig wisselen van perspectief en object, een dialoog ontstaat.
(...)
Wie ben ik nu? - Een geheel? - Nee, duizenden!
Een veroveraar? Nee, een verovering!
Is dat nu liefde - of bewondering,
een grilligheid van mijn pen - of het oerbegin,
een hunkering naar de rang van engelen of een beetje huichelarij - volgens roeping...
(...)19.

Tsvetajeva hanteert een regelmatig wisselen van persoonsvorm; van een ik naar een
jij, naar een zij, een hij, een wij en een ons. Het panoramische effect hiervan is geen
esthetisch spelletje maar vormt een onderdeel van haar denken. Als lezer word je
heen en weer geslingerd tussen de afgronden van de stilten en de hoogten van haar
lyrische kracht.
Uit het al eerder geciteerde gedicht ‘Heimwee’ spreekt Tsvetajeva's verlangen
naar het moederland, dat zij verloren heeft. Terwijl ze dit verlangen uitspreekt, luistert
ze naar zichzelf en in de tweede regel al blijkt het een ‘illusie’. Het moederland is
niet alleen de taal, waarin de mensen vervreemd zijn van elkaar, maar ook de ziel.
De ziel is gedoemd eeuwig te dolen. Niet een land heeft Tsvetajeva verstoten, maar
het leven. Ze voelt zich ontheemd

Lust en Gratie. Jaargang 9

57
in het leven en het leven doet zijn uiterste best dit gevoel te bevestigen. Met ‘de
hartstocht van de ontzetting’ schrijft ze tegen de vergankelijkheid van het leven in.
Enerzijds dient het schrijven als schild tegen zichzelf en de buitenwereld. Anderzijds
roept ze zichzelf en de lezer meedogenloos ter verantwoording.
(...)
Oud van hondse jaren geef mij een schat:
voor brandende jaren een afgekoelde tuin...
(...)
Zeg nu: genoeg ellende - neem
de tuin - zo eenzaam, als zijzelf.
(Maar sta er ook Zelf niet buiten!),
De Tuin, zo eenzaam, als Ik Zelf.
Zo'n tuin voor mij, oud van jaren...
- Die tuin? En misschien - die wereld?
Geef die mij in mijn oude jaren bij het uittreden van mijn ziel.20.

Tsvetajeva's werk is te lezen als een aanklacht tegen de onmogelijkheid om in alle
verscheurdheid, als een geïntegreerd mens te leven en te wortelen. Tsvetajeva noemt
het leven een geestelijke dwangbuis. Dat wat rest is de ziel, die in het dichten tot
leven komt: ‘Van mijn ziel heb ik mijn huis gemaakt, maar nooit van het huis - mijn
ziel. Ik ben afwezig in mijn leven, ik ben niet thuis. De ziel in huis - thuis, is voor
mij niet mogelijk en vooral niet denkbaar.’21.
Met dank aan Tatiana Das en Tatiana Khrapovitskaja voor hun commentaar
en hulp bij het vertalen van de door ons aangehaalde prozacitaten.
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In dit honderdste geboortejaar van Marina Tsvetajeva verschijnt er half
mei bij uitgeverij Prometheus Jouw tedere mond - een en al kus, een
gedichtenbundel samengesteld en vertaald door Toos van Aken, Tatiana
Das, Tatiana Khrapovitskaja en Gonnie Lubbers.
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De kunstenaar als Sjamaan
Toril Rygh
‘Ik ben op reis in een onbekend landschap, zonder kaart. Mijn werkstukken zijn
getuigen.
De toeschouwer kan ik niet meer aanreiken dan de verbeelding, meer wil ik ook
niet. Vanaf een bepaald punt moet de reis alleen ondernomen worden. Ik wil de
toeschouwer slechts gidsen naar een gebied van de geest. Welke richting hij daar
kiest, is volkomen aan hemzelf.’
‘Ik zie mijn werk als gereedschap en niet zonder meer als produkt. Gereedschap
benodigd om een breder inzicht te krijgen.’
‘Ik probeer een netwerk van waarden op te bouwen dat mijn bestaan betekenis kan
geven. Deze poging is wellicht de enige rode draad in het gevarieerde spectrum van
produkten. Ik ben niet geïnteresseerd in de vorm van de expressie maar in de expressie
zelf.
Een uitgewerkte filosofie, religie of andere levensbeschouwing is geen uitkomst,
maar ik vind er elementen die voor mij waarde hebben. Zij zijn mijn inspiratiebron;
in het werkproces worden zij doorleefd. Het werk moet mij leiden, zodat het intuïtieve
en onbewuste gedeeltelijk vrij spel krijgen. Het resultaat is daardoor een persoonlijke
beleving en geen objectieve illustratie van een gevonden “waarheid”. Wel probeer
ik het persoonlijke zodanig te beperken dat het werk voor iedereen een ingang heeft
en in staat is archetypische ervaringen op te roepen.
Belangrijk bij het zoeken naar archetypische modellen is de bestudering van
mythologieën en “primitieve” culturen. Daar vond ik een expressievorm voor
behoeften, waarden en ervaringen waarmee ik mij kon identificeren. Het voornaamste
gevolg was de acceptatie van mijn eigen behoefte aan ritueel en mysterie. Dit heeft
zeker een duidelijk stempel op mijn werk gedrukt.
In mijn zoeken naar communicatie met een andere realiteit dan de bewuste heb ik
een voorbeeld in de eeste kunstenaar: de Sjamaan. Ik gebruik zijn praktijken alleen
als referentiepunt, ik kan mijzelf namelijk niet los zien van de informatie en
werkelijkheid die mij omgeeft.’
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‘four prayers’ (objects of religious projections nr. 1), 1991; 60 × 45 cm / mixed media; hout, been,
zink, foto.
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The Woman's Lodge (objects of religious projections nr. 2), 1991; 70 × 50 cm / mixed media; hout,
wol.

Lust en Gratie. Jaargang 9

62

The Penetration of the Circle, 1991; 230 × 90 cm / grafiet, acrylverf.
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Rite, 1991; 175 cm / aluminium, was
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[Brief van Leïla Sebbar aan Nancy Huston]
In 1986 verscheen een boek met brieven van de Frans-Algerijnse Leïla Sebbar
en de Frans-Canadese Nancy Huston. De twee schrijfsters kwamen naar Parijs
en ontmoetten elkaar in de jaren zeventig. Zij werkten samen bij het tijdschrift
Histoires d'elles dat tot 1980 verscheen.
Alhoewel beide schrijfsters zijn geïntegreerd in Frankrijk houdt ballingschap
hen door hun achtergrond bezig. Al in 1977 gaven zij in Histoires d'elles ruimte
aan vrouwen in ballingschap om ‘onze angst te overwinnen om over ballingschap
te schrijven’.
Huston en Sebbar schreven elkaar gedurende anderhalf jaar brieven bedoeld
om achteraf te publiceren. De ervaring van ballingschap wordt hierin bezworen,
geliefkoosd en tot op het bot ontleed. In antwoord op onderstaande brief schrijft
Nancy Huston op 7 Januari 1985: ‘Onze ballingschap is een fantasma. Een
fantoom. Dat wil zeggen: een dode die wij hebben willen opwekken, opdat we
hem konden ondervragen, bekloppen... Zou onze correspondentie niet in bepaald
opzicht een lijkschouwing zijn?’
Parijs, 11 December 1984
Nancy,
Je vertelt in je laatste brief dat je tot nog toe, dat wil zeggen sinds anderhalf jaar, niet
over ballingschap hebt gerept, dat alles wat je geschreven hebt oneerlijk is (als je het
goed vindt zullen we hier in een tête-à-tête verder over spreken)... En ik, ik heb de
indruk dat ik mijn territorium, mijn land, mijn ballingschap, aan het verliezen ben...
Wat zou ik zonder ballingschap moeten, als ik datgene zou verlaten wat mij sinds
mijn geboorte bepaalt?
Gelukkig leef ik dankzij een reis naar Marseille in de stellige overtuiging - omdat
het die avond daarginds over kruispunten van culturen ging - dat ik nooit kan
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ontsnappen aan de biologische verscheurdheid waaruit ik ben geboren. Niets, zo
weet ik, zal ooit die eerste wezenlijke breuk kunnen helen, opheffen: mijn Arabische
vader, mijn Franse moeder; mijn islamitische vader, mijn christelijke moeder; mijn
vader afkomstig uit een kuststad, mijn moeder uit het hart van Frankrijk... Ik bevind
me op een kruispunt, voortdurend uit mijn evenwicht, uit angst voor gekte en
ontkenning als ik me uitsluitend aan deze of gene zijde ophoud. Dus leef ik aan de
oevers van beide kanten...
Omdat ik teveel analyseerde, was ik bang deze positie te hebben uitgeplozen, al
te zeer te hebben uitgeput en sinds enige tijd merk ik dat ik bij anderen die altijd al
verder weg zijn, niet op zoek ben naar het exotische, maar steeds meer naar hun
ballingschap, alsof je die zou kunnen meten... Ik begin te teren op mijn ballingschap
en ook op die van anderen, ik ben op weg een parasiet van mezelf en tegelijkertijd
van anderen te worden. Ik ben zo bang dat de inspiratie, ik bedoel een bepaalde
emotie die ik nodig heb als ik schrijf, me in de steek laat als de ballingschap wegvalt,
dat ik me vastklamp aan het geringste teken. Zo lees ik bijvoorbeeld de pagina met
gemengd nieuws in de Libération en ik denk meteen: hier zou ik ballingschap als
ondertitel hebben gezet in plaats van werkster... Laat het me je in het kort vertellen:
Héléna, bevoorrechte Poolse in Polen (zij maakt deel uit van de nomenclatura), kiest
ervoor naar het westen te gaan. Zij komt in Frankrijk wonen nadat ze haar Poolse
echtgenoot heeft verlaten. Alleen, zonder familie, vrienden, huis, kinderen, zonder
haar moedertaal die zij in Parijs niet kan spreken (zij ontloopt de Polen), wordt zij
werkster om in haar levensonderhoud te voorzien. In een café in de wijk van de
Bastille ontmoet ze een Tunesische arbeider. Gedurende vier jaar leeft ze met hem
samen. Op een dag vertrekt hij alleen naar Tunesië en komt als getrouwd man in
Parijs terug met een jonge Tunesische vrouw, Rabiah. Na enige maanden ontvlucht
echtgenoot Chedli twee of drie nachten per week het huwelijksnest om Héléna op te
zoeken die vriendschap heeft gesloten met Rabiah. Misschien dat Héléna en Rabiah
gelukkig hadden kunnen samenleven als echtgenotes van dezelfde man ergens op
een Afrikaanse patio... In Parijs loopt alles slecht af. Rabiah gaat naar Héléna toe.
Ze maken ruzie, schelden elkaar voor rot - in de taal van het gastland neem ik aan gaan op de vuist. Héléna is vijfendertig jaar, Rabiah zeventien; de ene vrouw is sterk
gebouwd, de andere niet. Héléna vermoordt Rabiah. Héléna is helemaal alleen: zij
heeft niemand die ze in vertrouwen kan nemen, met wie ze zou kunnen praten, aan
wie ze alles zou kunnen vertellen, niemand die ze kan roepen. Met wie zou ze onder
een hoedje kunnen spelen? Er is maar een oplossing: Rabiah die
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misschien illegaal in Frankrijk was, laten verdwijnen... Was zij echt getrouwd met
Chedli? Wat is de status van deze man in Frankrijk? Mocht hij haar zoeken dan zal
dat zonder hulp van de politie zijn. Mechanisch snijdt Héléna het lichaam van Rabiah
met een mes in stukken, te beginnen bij het hoofd en verspreidt de stukken zoals in
de Griekse tragedies van moord en doodslag, maar dan wel in de Parijse afvalbakken
en niet over de mediterrane aarde waar Rabiah vandaan komt. Van Rabiah zal men
terugvinden ‘de romp van een jonge vrouw met een matte huid en bruine haartjes en
met naar binnen gekeerde tepels’... Het bovenlijf van iedere vrouw uit het Zuiden
van Frankrijk of mediterrane landen. Een stichtelijk verhaal... Aan het einde van de
tunnel van ballingschap wacht de dood, de afvalbak, de gevangenis, en tussen leven
en dood, de gekte: een zenuwinzinking van Rabiah als ze bij Héléna is, de moord op
Rabiah door Héléna en het in stukken gesneden lichaam van de jonge Tunesische
opdat er niets van overblijft en het niet geïdentificeerd kan worden. Zij is niemand
meer, niet eens een menselijk wezen, zij is een aantal stukken vrouwelijk lichaam,
zonder begraafplaats, een stuk afval.
Dit is zo'n voorbeeld van een van die tekenen, het akeligste... In vergelijking
hiermee vallen alle andere in het niet.
Ik heb je al verteld over dat Duitse meisje dat ik in een winternacht ontmoette in
een brasserie in de buurt van De Hallen: dun blond haar, hemelsblauwe wat
zwaarmoedige ogen, een bleke vleselijke mond; als ze lachte zag je een aantal slecht
verzorgde tanden, waarvan sommige rot. Ik heb je verteld over haar beweeglijkheid,
het gemak waarmee ze in vreemde landen leeft en vreemde talen spreekt. Een paar
dagen geleden toen ze even in Parijs was belde Meike me op. Ik ken haar eigenlijk
niet, ik ben een keer naar een feest gegaan ergens in een buitenwijk op een flat die
ze met een vriend die ook haar minnaar was deelde en ik was toen een beetje boos
op mezelf, omdat ik de hele avond zo somber ben gebleven... Ik wist niet wat ik
moest zeggen; haar vrienden verveelden me; het waren allemaal ouwe hippies die
daar heel ‘cool’ zaten of junkies die zich hadden bekeerd tot een of ander droevig
sociaal werk en er droevig over vertelden. Ik had de indruk dat ze de laatste
decadenten van het westen waren, maar dan zonder de bravoure, de charme en de
verleidelijke excessen van de decadente levensstijl van overdreven en perverse rijken.
Ze leefden in de vegetarische ellende die het kenmerk is van vegetariërs die
voortdurend bezig zijn met hun maag, buik, slikvermogen en spijsvertering... als
zieke oudjes; het was beklagenswaardig. Ze waren lelijk en afgetakeld. Die avond
voelde ik me in hun gezelschap een klein meisje of een oude vrouw. Ik
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heb niets gezegd. Meike droeg een witte jurk van een wollen stof die strak om haar
lichaam zat. Ze ging steeds rond met groente en drank. Ik heb haar nauwelijks
gehoord. Ik kwam te weten dat ze elkaar allemaal al heel lang kenden, dat ze in de
loop der jaren vaker van stelletje waren gewisseld en dat ik niets te zoeken had tussen
hun intieme gesprekken. Ik was bijna weggegaan. Ik bleef, als verstijfd in mijn
intolerante houding. Een jaar later dus belt Meike op om me gedag te zeggen en te
vertellen over haar omzwervingen, haar ballingschap, haar komen en gaan. Zo kom
ik te weten dat zij in een klein plaatsje in Colorado woont en dat ze een aantal
maanden als receptioniste in een hotel heeft gewerkt en vervolgens in een nachtclub
waar ze achter de bar stond. Ze hadden haar aangenomen vanwege haar Frans en
Engels accent. Voor de Amerikanen uit Colorado leek zij een Frangaise en de baas
had dat exotische wel leuk gevonden. Verder had ze overdag werk gevonden op een
instituut waar ze Franse les gaf, maar geen Duits vanwege haar Franse accent als zij
Duits spreekt (ze heeft een paar jaar in Frankrijk gewoond)... Ze zegt dat ze nooit
van het Duits, haar moedertaal, heeft gehouden en dat ze een Duits spreekt dat trouw
is aan de Franse syntaxis. Voor haar moeder is dat een gruwel iedere keer als Meike
haar in Duitsland opzoekt. Ze zegt ook dat ze Engels spreekt als een Amerikaanse.
Tot haar verbazing vertelde ik haar dat zij in het Frans het accent heeft van een
Engelse Canadese... Ik dacht eerst dat jij het was die belde en D. zei zonder enige
twijfel: ‘Nancy voor jou’... Na Colorado zal Meike naar Mexico gaan en vervolgens
naar Argentinië en Alaska. Ze wil haar omzwervingen in Afrika eindigen. Ze heeft
me nog nooit verteld wat ze zoekt. Flora Tristan die zocht de arbeidersklasse en ook
zichzelf tijdens haar reizen in Peru; haar vader was immers een Peruaanse aristocraat.
In Londen en Frankrijk ging zij wanhopig op zoek naar arbeiders voor de revolutie
vanuit een christelijke geloofsovertuiging die haar opbrak. Ze stierf alleen tijdens
haar zoektocht van zendeling op veertig- of eenenveertigjarige leeftijd in barre
omstandigheden. Misschien werd ze bijgestaan door Eléonore, de jonge revolutionaire
wasvrouw die zij als dochter had geadopteerd en die haar enige volgelinge was. Zij
voelde zich meer betrokken bij een sociale outcast dan bij haar eigen dochter. Vandaag
de dag, sinds Yvette Roudy1. en het presidentschap van Mitterrand staat Flora Tristan
op Franse postzegels die op 8 maart 1984 zijn ingegaan...
En ik die niet reis (met Shérazade2. ga ik naar Palestina)...
Toen ik deze brief begon wilde ik je over mijn verbazing vertellen bij het openen
van een brief die mij bereikte via Sans frontières de emigrantenkrant waar-
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voor ik nu werk sinds Histoires d'elles er niet meer is. Ik herinner me dat Amar me
bij de vrouwen weghaalde. Toen ik de envelop opende viel mijn oog op ansichtkaarten
van Bretonse vrouwen in Bretonse klederdracht, oude vrouwen en jongere die bezig
waren met werkzaamheden van de streek. Ik bedacht dat het van iemand moest zijn
die me wilde plagen met mijn verzamelwoede van ansichtkaarten van vrouwen in
ouderwetse klederdracht... Misschien herinner je je nog dat ik bij Histoires d'elles
altijd iedereen die op reis ging vroeg om het soort ansichtkaarten dat je nergens meer
vindt: Martine Delétang bracht ze voor me mee uit Spanje, jij hebt ze me gestuurd,
net als Dominique Pujebet en Luce en Dominique Doan, Dani, Hélène, Rosi uit
Australië, Ruth uit Israël... Het waren iedere keer vrouwen, of kinderen, of
landschappen van her en der, gekke en vriendelijke tekens die ik altijd als zodanig
heb ontvangen, omdat ik geen echte verzamelaar ben. Ik doe alsof. Een manier om
te geloven dat ik uit een land met een duizend jaar oude geschiedenis kom; die
vrouwen in verouderde en ontroerende klederdracht. Voor Histoire d'elles ben ik in
1979 naar Longwy gegaan op het moment dat de metaalarbeiders acties hielden en
ik ging samen met vrouwen en kinderen in klederdracht naar feesten en kermissen
die door links werden georganiseerd. Op dat moment heb ik geloof ik de noodzaak
om te schrijven gevoeld, om vrouwen en meisjes die uit de Maghreb-landen naar
Frankrijk zijn geëmigreerd aan het publiek voor te stellen. Ik werd getroffen door
kleine meisjes die in Lotharingse klederdracht op regionale muziek volksdansten;
en die kleine meisjes waren Arabisch. Hun moeders hadden de kostuums samen met
Franse moeders genaaid, Lotharingse vrouwen die de modellen hadden kunnen
namaken van familiekostuums die van moeder op dochter worden bewaard. Terug
in de trein naar Parijs dacht ik aan al die vrouwen uit de Elzas, Lotharingen, uit
Vlaanderen, Limousin, Toulouse, Bourgondië, uit Berry... die de passen van
volksdansen uit de streek leerden en die hun moeders kostuums van het oude Frankrijk
lieten naaien om in klederdracht te kunnen volksdansen, net als op de televisie..., en
zij waren Arabisch of uit Kabylië, of Berbers van de Afrikaanse kust, gelukkig zoals
kleine meisjes op feesten dat kunnen zijn, op een podium, vereerd en met applaus
overladen. Na Longwy heb ik Fatima geschreven... Maar die Bretonse vrouwen, van
wie kwamen die? Vrienden van mij in Bretagne hebben me nog nooit dat soort kaarten
gestuurd... Het is een Bretonse jongen die jij tijdens de jaren bij Histoires d'elles hebt
leren kennen en die jou nog steeds schrijft. Vanaf 6 december 1984 schrijft hij ook
mij, nadat hij om andere redenen naar Carmen Castillo
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had geschreven. Hij schrijft dus naar vrouwen van de ballingschap... Hij vertelt me
in zijn brief dat hij van ontwortelde mensen houdt, van hen die buitengesloten zijn,
dat hij die mensen overal in Frankrijk heeft ontmoet; hij zegt dat hij graag vreemde
talen leert, ik weet niet of hij Bretons spreekt, hij is gek op Latijns Amerika, ik weet
niet waarom, misschien vanwege de mengeling van culturen? Het is vreemd. Ik vertel
je over Yannick die jij goed zult kennen uit brieven alsof ik hem antwoordde via
deze brief... Ik voer een correspondentie met een jongen die ik niet ken en die een
beetje op Yannick lijkt, maar dit pas sinds een paar maanden, sinds De Chinees uit
Afrika. Hun ballingschap is tragischer dan de onze want in werkelijkheid hebben zij
daar waar zij wonen weliswaar een plek en een taal, maar zij staan er op een
wanhopige manier buiten, zonder te kunnen zeggen dat zij zonder land en zonder
woorden zijn, zonder moedertaal, want dat zou niet kloppen. Wij kunnen tenminste
nog volhouden dat een deel van onze echte werkelijkheid elders is en dat dat klopt.
Zij niet.
Via een omweg van kaarten uit de provincie, Franse volksfeesten waar kleine
Arabische meisjes dansen, ben ik terecht gekomen bij mijn Frans-zijn... en eens te
meer...
Jij gaat met Léa op familiebezoek naar de Verenigde Staten en naar Canada. Je
gaat vaak weg. Jij zult in de winter met je dochter daarginds zijn, ik zal alleen zijn
in Parijs, zonder kinderen voor Shérazade.
Léa zal gegroeid zijn. Misschien spreekt ze woorden die ik niet zal begrijpen?
Liefs,
Leïla
Leïla Sebbar, brief xxix uit: Nancy Huston & Leïla Sebbar: Lettres
parisiennes, autopsie de l'exil. Paris, Barrault 1986.
Vertaling Désirée Schyns

Eindnoten:
1. Yvette Roudy schreef een boek over vrouwenarbeid: La femme en marge. Paris, Flammarion
1975. (Noot vert.)
2. Op dat moment werkt Leïla Sebbar aan een boek met de titel: Le fou de Shérazade. Paris, Stock
1991. (Noot vert.)
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De boodschapper
Mireille Best
De Riddervrouwe heeft geen leeftijd. Tenminste, niemand hier heeft er nog aan
gedacht er haar een toe te kennen.
Op een morgen was zij verschenen, met een enorme herrie van openslaande luiken
die de buurt deed opschrikken.
Het huis was lange tijd onbewoond geweest, vogels sluimerden onder de goten,
spinnen verteerden hun vliegen en de buren plukten de wilde druif leeg die kleine,
maar verrukkelijke druiven droeg. En klats! Dat geklapper van de luiken herinnert
iedereen zich nog als een salvo van geweerschoten in de slaap.
De Riddervrouwe draagt een grijzend pagekapsel, een onafscheidelijke zwarte cape,
geschikt, volgens sommigen, om een dolk onder te verbergen, en laarzen met hakken
die, heel vroeg in de morgen, klakkend over de nieuwe stoeptegels gaan. Wat vooral
opvalt is haar typische oceaanblik waarin je kunt verdrinken oplossen jezelf verliezen
zonder het verschil daartussen te kunnen bepalen, waarna hij je terugwerpt zoals een
golf een drijvend stuk hout terugwerpt: zonder ongeduld en onherroepelijk.
De buurtbewoners zijn sindsdien doof en blind wanneer ze de Riddervrouwe
tegenkomen, de stilte omhult alles, sluit eveneens een nader onderzoek naar buren
uit. Iedereen is van mening dat de Riddervrouwe zich of ‘heel wat verbeeldt’ of ‘maf’
is, of anders hardhorend. Ze laten haar haar gang maar gaan, haar rozen verzorgen,
het onkruid wieden, zonder nog enig commentaar te leveren.
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Het stadje heeft ook geen leeftijd, het is in het wilde weg verstedelijkt met hier en
daar verloren dorpsrestjes in de vorm van ingesloten tuintjes tussen hoge muren, zo
goed mogelijk verborgen alsof zij zich, onder de schitterende lichtreclames,
schaamden voor hun grillige blauweregen, lelies en geraniums.
De Riddervrouwe heeft een vriend: een bruine jongen met een wilde haardos. Een
kleine zonnesloeber waar ook vandaan en met voor hem veel te grote ogen Een
steegjesloper met zwarte, door het stof vervuilde espadrilles waar soms een teen
uitsteekt als een nog jonge ongekleurde radijs.
De Riddervrouwe heeft een vriend en een tuin. Maar niet een tuin die zich schaamt
door afrastering omringd, nee. Het is een lome en brutale tuin met muurtjes die
langzaam onder de zon afbrokkelen Vol blauweregen wilde druiven brandnetels en
rozen.
‘Zij heeft er meer dan driehonderd’, zegt het kind. ‘Misschien wel meer dan
vierhonderd...’ Alleen de kinderen durven openlijk over de Riddervrouwe te praten,
want naar kinderen wordt er toch niet geluisterd.
Het is een hete zomer. De minste luchtverplaatsing werkt verstikkend als de adem
van een hete oven. Er beweegt niets op straat, behalve enkele puffende toeristen. Het
wachten is op de avond Een illusie van verkoeling Er wordt ijswater gedronken
waarin de blokjes al meteen gesmolten zijn.
Ineens loopt er een vreemdelinge door de straat. Zij is alleen. Zij is iets te gekleurd
dat iemand naar haar kijkt: hier geldt hoe bruiner je bent hoe doorzichtiger je wordt.
Zij loopt voorbij, licht, in blauwe voile, alsof gedragen door de warme lucht.
Ze staat stil bij de tuin van de Riddervrouwe, alsof zij verrast is door de
uitbundigheid van de rozenstruiken. Ze kijkt naar de rozen, alsof gegrepen door verre
herinneringen. De enkele voorbijgangers maken een bochtje om haar heen om haar
te ontwijken, alsof zij daar was verrezen als een lantaarnpaal.
De Riddervrouwe die haar bloemen aan het besproeien was, staat ook stil. En de
jonge vrouw wordt meegevoerd door die als de zee zo weidse en bewegende blik.
Wanneer de blik haar ten slotte terugwerpt, zonder ongeduld en zonder
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inspanning, lijkt de jonge vrouw plotseling uitgeput. Alsof zij zich ergens aan wil
vasthouden, kijkt ze weer naar de rozenstruiken Naar de uitgemergelde muurtjes die
stukje voor stukje tot kiezel tot zand tot stof vergaan Naar het hekje van vermolmd
hout. En naar de Riddervrouwe zelf met haar jonge pagekapsel waarin zilveren draden
glinsteren. De ondergaande zon verzilvert ook de druppels aan de gieter en de
druppeltjes die aan het fijne spinrag hangen.
Er blijven voorbijgangers passeren, maar op grote afstand. De vreemdelinge gaat
helemaal op in haar eindeloze, aandachtige blik, zwijgend, alsof ze alleen was in een
grenzeloze ruimte. Ze heeft diep zwarte ogen en haren, en tussen haar wenkbrauwen
iets dat op een knopje lijkt. Nauwelijks zichtbaar, blauwachtig als de schim van een
gerstekorreltje maar zo precies in het midden en rond dat het onweerstaanbaar de
aandacht trekt totdat je besluit jezelf te dwingen ergens anders naar te kijken. Ergens
anders waar zij lacht, vermoeid, met iets van onverschilligheid.
De Riddervrouwe voelt zich opeens een voorbij gangster in haar tuin. Alsof het de
vreemdelinge was die in deze straat hoorde Alsof het gepast zou zijn je discreet terug
te trekken om haar aan haar eenzaamheid over te laten, of aan die melancholische
rust van iemand die niets vraagt, niets verwacht, zich beperkt tot een geluidloos
ademen in een eigen atmosfeer die niemand kan verstoren.
De zon is weg. Dit is het moment van de dag, helder en breekbaar, waarop de hemel
haar kleur verliest vlak voordat de nacht onmerkbaar binnenglijdt. En dan lijkt er
iets vluchtig te trillen rond dit gezicht Iets als een mistige waas boven een verhit
wegdek...
De Riddervrouwe die haar ogen had opgeslagen, sluit ze een ogenblik: de
driehonderd en enkele rozen slaken, allemaal tegelijk, een heel diepe en geurende
zucht.
Ineens begint de Riddervrouwe die nooit iets zegt zomaar te praten Zij zegt ‘U bent
niet van hier, nietwaar...’
‘Oh’, zegt de jonge vrouw wier vermoeide glimlach langs de naden in het hout
glijdt ‘Oh, ik kom nergens vandaan... U heeft schitterende rozen.’ En meteen dwaalt
haar blik af, in een vage impuls van schroom of bescheiden-

Lust en Gratie. Jaargang 9

73
heid, alsof die enkele woorden net tot haar gericht een enorme gift waren Alsof
beleefdheid haar verbood nog langer te blijven.
De Riddervrouwe ziet dit terugtrekken. Deze voorbereidingen voor de vlucht. Zij
die nog geen vijftig woorden per dag spreekt, zij doet haar uiterste best iets te zeggen
dat haar tegen zal houden: ‘Woont... Woont u hier in de buurt?’
De vreemdelinge maakt een vaag gebaar dat haar nog verder verwijdert van het
hekje waaraan zij zich zelfs niet meer heeft durven vasthouden: ‘Daarginds...’
Dan doet de Riddervrouwe iets wat zij nog nooit voor iemand had gedaan, zelfs niet
voor het kind: zij plukt een roos. Zij plukt die met een vleug van pijn in haar gezicht
die alleen de roos kan zien, als rozen kunnen zien. Het is een roos van een diep rode
kleur, die naar de randen toe lijkt te gloeien en bij het hart heel helder oplicht, zoals
het restant van een brandend kooltje.
En de Riddervrouwe reikt de roos aan de jonge vrouw over het vermolmde hekje
heen. De jonge vrouw aarzelt een fractie van een seconde voordat zij haar hand
uitsteekt naar de roos. Dan glimlacht ze voluit, letterlijk verlicht door het wit van
haar tanden in de vallende avond.
Zij glimlacht naar de roos zoals je naar een dierbare zou glimlachen van wie je
lange tijd gescheiden bent geweest, die je dood waande en van wie je twijfelt of die
nog in leven is.
‘Geef haar water’, zegt de Riddervrouwe nog haastig. ‘Ik... Zij... Met deze hitte,
weet u...’
Er glijdt iets van vage vrees in de blik van de jonge vrouw.
Ze loopt snel weg, zonder te bedanken, rechtop en licht in de blauwe voile. Het
geluid van de stappen van de vreemdelinge in de straat is weggestorven. De
Riddervrouwe staat rechtop, alleen in haar ingekeerde tuin. De avond is nu echt
gevallen.
Ergens in het stadje is een vreemdelinge met een gekleurde huid Met diep zwarte,
steile en gladde haren, glanzend als zijdedraad Met donkere ogen en ertussen iets
dat op de schim van een gerstekorreltje lijkt, zo precies in het midden en rond dat
het de aandacht vangt, de gedachten doet afdwalen en de blik van voorbijgangers
doet afwenden, geschrokken, net zo geschrokken als wanneer ze per ongeluk een
open deur die gesloten had moeten blijven, binnen zijn gegaan. Een fractie van een
seconde raken ze dat matte scherm
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voor de ogen kwijt dat hun gewoonlijk belet te zien. Dan draaien ze hun hoofd om,
onbegrijpelijk verward, vaag geïrriteerd.
Ergens in het stadje is een kind met een wilde haardos dat rent en rent. Kinderen
rennen altijd, waar ze ook vandaan komen.
Deze rent op door het stof versleten espadrilles waaruit af en toe een teen door de
gaten steekt. Hij rent voort, deze kleine zonnesloeber, met een roos in zijn hand. Wie
zal er ooit weten wat kinderen denken. Niemand durft het ze zelfs te vragen.
Ergens in het stadje heeft het kind met de wilde haardos de vreemdelinge met de
vermoeide glimlach gevonden, klein en tenger in blauwe voile gehuld.
Zij zegt ‘Hoe is je dat gelukt, ken je me?’
‘Ik weet iedereen te vinden’, zegt het kind en het klinkt als een
vanzelfsprekendheid. En hij geeft haar de roos en ook een envelop.
De jonge vrouw glimlacht naar hem zoals je het licht toelacht en zoekt naar een
geldstukje. ‘Nee,’ zegt het kind, ‘niet als het voor vrienden is.’ En hij richt al pratend
zijn grote ogen naar haar op, zijn voor hem uitzonderlijk grote ogen. Enorme,
pikzwarte ogen, waarin de lucht soms even weerspiegelt, zoals in het diep zwarte
water onder in een put.
De vreemdelinge glimlacht nog steeds zelfs nadat het kind al is verdwenen, geluidloos
op zijn espadrilles vol gaten waar zijn tenen als bleke radijsjes uitsteken.
Ze kijkt een moment naar de roos met iets van verbazing, van vage of onbestemde
vrees. Dan brengt ze de roos naar haar mond voordat ze haar in een vaas zet waar al
net zo'n roos in staat.
Ze vouwt het briefje open dat in de envelop zat, waarop in een rond en naar rechts
gebogen handschrift, in helder blauwe inkt, deze korte opmerking geschreven is:
‘Een hele lange dag...’
Ze kijkt naar het briefje, zoals zojuist naar de roos, met iets van onzekerheid. Dan
vouwt ze het weer op, stopt het in de envelop en verscheurt het geheel, teder.
De volgende dag brengt het kind haar twee rozen en nog een briefje: ‘Twee hele
lange dagen...’
De derde dag brengt hij haar drie rozen, maar geen briefje: dat hoeft niet
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meer. En zo voort: de tiende dag brengt hij haar tien rozen.
Zelfs zonder de al verwelkte rozen mee te tellen, raakt de woning van de jonge
vrouw langzaam vol met rozen. Ze steken uit vazen, drijven in coupes, vullen karaffen
en slabakken. In alle schakeringen rood, van granaat tot bleek roze. Sommige zijn
nog in knop, andere verliezen hun blaadjes een voor een in het water of op de meubels.
De vreemdelinge laat over dit vuurwerk een dromerige blik glijden waarin hoe
langer hoe meer onzekerheid rijst, of vermoeidheid.
Het kind komt iedere dag terug met steeds grotere bossen die hij haar zonder een
glimlach geeft. Zijn espadrilles vallen uiteen als te rijpe vruchten die in het stof
gevallen zijn. Zijn witte teentjes, die steeds meer uitsteken, beginnen bruin te worden.
De vijftiende dag zegt de jonge vrouw tegen hem: ‘Kom, we gaan schoenen kopen.’
Maar het kind ontsnapt haar, met een plotselinge flits in zijn enorme ogen waarin de
lucht weerspiegelt zoals in het diep zwarte water onder in een put.
De rozen vullen nu teilen emmers en pannen. De allerlaatste waren roze, toen heel
licht roze en ten slotte broos geel, alsof ze onzeker waren over hun eigen
kleurschakering, zoals alleen het geel van rozen dat kan zijn. 's Avonds ademen ze
samen zo'n sterke geur uit dat deze, ondanks de open ramen, de slapende vrouw wekt.
Ze staat op als een slaapwandelaarster. En onder haar donkere ogen vormen zich
grauwe kringen uit slaapgebrek.
De twintigste dag is de woning, na het bezoekje van het kind, een groot bloembed.
Ze lijkt wel aangekleed voor een bruiloft of begrafenis.
De vreemdelinge heeft de wilde haardos van het kind gestreeld met een licht
trillende hand. Zij heeft hem uiteindelijk naar zijn naam gevraagd. Hij heeft zijn
schouders opgetrokken, heeft haar zijn blik toegeworpen van zwart water waarin de
lucht weerspiegelt, en is, zoals altijd, zonder een woord vertrokken.
De zevenentwintigste dag verdween het kind achter zijn zevenentwintig rozen. Witte
rozen, alsof ze uitgeput, bloedeloos waren. Het kind leek ook uitgeput: hij had nog
zwartere ogen en was buiten adem. Hij heeft de blik van de vreemdelinge ontweken
en is vertrokken. Op blote voeten. Zij heeft zijn
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kleine roze voetzolen gezien die door het hete asfalt gepijnigd zouden worden. Zij
heeft iets als een gebaar gemaakt om hem tegen te houden, maar het was een te vaag
of te traag gebaar dat verloren ging in de bos rozen. En de achtentwintigste dag is
het kind niet teruggekomen.
Ook niet de negenentwintigste.
Ook niet de dertigste.
Ook niet de veertigste.
Alle rozen zijn al lang verwelkt, maar de vreemdelinge kan er niet toe komen de
laatste weg te gooien, helemaal verschrompeld en zwart als as. De vloer en alle
meubels zijn bezaaid met bruine krullen als na een brand. De uitgedroogde stelen
zijn met elkaar verstrengeld als prikkeldraad.
De vreemdelinge overziet deze catastrofe als door verlamming overvallen. Dan
gaat ze het stadje in, tenger en rechtop in haar blauwe voile, vermoeid tot in de
uiteinden van haar glimlach.
In het stadje is een jonge vrouw met zwarte steile haren, fijn als zijde. Zij heeft heel
donkere ogen en een blauw knopje tussen haar wenkbrauwen dat de aandacht naar
zich toetrekt en verwarring en gêne bij de andere voorbijgangers in het stadje wekt:
die vreemd uit elkaar liggende ogen waarover de wenkbrauwen waken, onverbiddelijk
gescheiden door de schim van een knopje, ze lijken je te willen aanspreken maar het
lukt ze niet.
In het stadje is een kind met een wilde haardos, en enorme, voor hem veel te grote
ogen, zwart, waarin de lucht weerspiegelt zoals in diep zwart water onder in een put.
Maar de blik die er in huist, is nog maar nauwelijks te raden: net als de mensen in
het stadje, verbergt hij die voortaan achter dat matte scherm dat je belet te zien waar
je naar kijkt. Op een dag zal dat scherm helemaal ondoorzichtig zijn, het kind zal
zijn opgegroeid tot een stadsbewoner, met schoenen en een blik zonder spiegeling
waaraan je voorbijgaat zonder te stoppen.
In het stadje zie je de zwarte cape van de Riddervrouwe niet meer voorbijgaan,
geschikt, naar er werd gezegd, om een dolk onder te verbergen. Je hoort haar laarzen
niet meer over de nieuwe stoeptegels klakken. En niemand vraagt zich nog af waar
die blik in verschilde, weids en zwaar als de zee die je verzwelgt en weer terugwerpt,
zonder ongeduld en zonder inspanning.
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In het stadje is een huis dat je zou kunnen vinden, als je zou willen. De tuin, nu zonder
een bloem, is heel klein achter de vervallen muurtjes. Aan het vermolmde hekje
hangt een triest bordje dat beweegt in de wind: TE KOOP. Maar niemand wil dit huis:
in dit rare stadje waar niemand nog iemand ziet, en iedereen weet het.
Vertaling: Rosa Pollé
Oorspronkelijke titel: ‘Le messager’. Uit: Orphea Trois, Gallimard, Paris
1991.
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Kleine dictionaire van ballingschap
Xandra Schutte
Ballingschap. Een tegenwoordig veelvuldig gebruikt begrip dat net zozeer aan
devaluatie onderhevig lijkt als harde dollars. Van oudsher was ballingschap het
gevolg van een vonnis dat verbood een bepaald gebied te betreden. (‘De dolende
ballingen des wouds’) Tegenwoordig, nu verbanning niet meer aan de orde van de
dag is, is de betekenis van de term uitgebreid tot het ‘vrijwillig’ doch noodgedwongen
- vanwege politieke, sociale, culturele, economische, seksuele en andere redenenen
- verlaten van een (Lees: het eigen) land. En daarmee is ballingschap een deze eeuw
dramatisch veel voorkomend verschijnsel. De positie van de balling is er een van
fundamenteel buitengesloten zijn; het verlies is haar bestaanswijze. Verlies dat niet
is te keren. Voor een balling is geen terugkeer mogelijk, omdat het terugkeren naar
een bepaalde plaats nooit het terugkrijgen van de verloren tijd kan zijn. De balling
verliest huis en haard, de heuvels en bossen, het silhouet van de stad. En de balling
verliest de taal (zie aldaar). Maar wat de balling bovenal mist is veiligheid - haar
nieuwe wereld kent voor haar geen systeem, zij wordt omringd door niet te duiden
tekens. De gezichten, gebaren, namen en dingen zijn tastbaar maar onverklaarbaar.
(‘Ik wankelde door een wereld waarvan de tekens me net zo duister bleven als het
Etruskische schrift’, Jean Améry) Zie ook: Heimat, identiteit, prothese en
vervreemding.
Ellende. Daar ligt de beste definitie van ballingschap in. Bovendien betekent ellende
etymologisch verbanning.
Emigrant. Een landverhuizer, uitgeweken uit eigen land met een duidelijk doel. Zij
kan heen en weer reizen en terugkeren, alhoewel zij door haar uitwijking nergens
ècht thuis zal zijn. Ook zij wordt door een gevoel van verlies
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achtervolgd, ook zij raakt vervreemd van haar geboorteland, ook zij is ontheemd en
leeft in een minderheid. De emigrant leeft tussen twee vaderlanden, een ervaring die
zowel verscheurend als vruchtbaar kan zijn. Zeker voor de schrijver kan de vage en
veranderlijke ondergrond van twee culturen stimulerend zijn - dat laat de internationale
stroom van migrantenliteratuur wel zien. (‘Onze identiteit is tegelijk meervoudig en
gedeeld. Soms voelt het alsof we schrijlings op twee culturen zitten; op andere
momenten alsof we tussen twee krukken vallen’, Salman Rushdie)
Grensoverschrijding. Zowel de balling als de emigrant als de nomade overschrijden
letterlijk geografische grenzen. En hoe meer de landsgrenzen overschreden worden,
hoe strenger ze bewaakt worden. Op de grenzen van het rijke Europa worden meer
en meer figuurlijke verdedigingswallen opgeworpen, die maar al te goed werken.
De krantepagina's vertellen dagelijks de tragische verhalen van mislukte
grensoverschrijdingen, van asielzoekers die onverbiddelijk worden uitgewezen.
Tegelijkertijd is grensoverschrijding een van de noemers van deze o zo veranderlijke
eeuw. De grenzen die tussen de seksen en seksualiteiten lopen brokkelen af, de
scheiding tussen centrum en marge wankelt, de barrières tussen de verschillende
wetenschapsgebieden vervagen, onderzoek is grensverleggend, de cultuur is
internationaler dan ooit, genres vermengen, het is allerwege kruisbestuiving, de
categorie grens schrompelt weg, ideeën reizen over de hele wereld, woorden
emigreren, et cetera. Vandaar dat de begrippen balling, emigrant en nomade met
graagte in metaforische zin worden gebruikt. Zijn wij in deze tijden van verandering
niet allen balling, émigré of nomade? Want is bovendien de menselijke staat van
tegenwoordig niet ook die van vervreemding, lijden wij niet, net als de uitgewekenen,
aan onze verscheurde, versplinterde identiteit?
Heimat. Duits voor geboorteland, vaderland. Het land van de kinderjaren en de
jeugd. In zijn indrukwekkende essay ‘Wieviel Heimat braucht der Mensch’ maakt
de Oostenrijks-joodse balling Jean Améry pijnlijk duidelijk wat het verschil tussen
de verschillende landverhuizers is. De balling, en zeker de door zijn vertrouwde
omgeving, zijn vroegere buren en schoolvriendjes verstoten jood, kent geen ‘Heimat’
meer. Zijn gekoesterde geboortegrond is onherstelbaar veranderd en hem vijandig
geworden - dat is ook de reden om te vluchten. Anders dan de nomade en de emigrant
kan hij dan ook geen ‘Heimat’ met zich meedragen. Hij beschikt niet over zoiets als
‘mobiele
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Heimat’ of ‘Heimat-surrogaat’. De Duitse emigrantenschrijvers bijvoorbeeld hadden
uiteraard hun grote zorgen, maar daarnaast konden zij die zorgen delen, konden zij
elkaar ontmoeten, een emigrantengemeenschap vormen. En zo konden ze iets van
hun ‘Heimat’ behouden. Améry ziet zeer goed in dat ontheemding ook kansen biedt,
zeker in cultureel opzicht. Nieuwe, geestelijke landgenoten kunnen de pijn van het
gemis enigszins verzachten. Niettemin is hij ervan overtuigd dat een cultureel
internationalisme slechts goed kan gedijen op de bodem van nationale veiligheid:
‘Je moet “Heimat” hebben om het niet nodig te hebben’.
Heimwee. Het verlangen naar de geboortegrond, een verlangen dat zo sterk kan zijn
dat het een ziekte gelijkt. Voor de balling gaat heimwee veel verder dan het
traditionele, romantische heimwee. Voor haar is het zelfvervreemding - het verleden
is immers weggevaagd. Thomas Mann heeft het niet voor niets over ‘hoofdwee’.
Identiteit. De uitgewekene is gedwongen haar identiteit opnieuw te definiëren - een
deel van haar identiteit is achtergebleven in de glooiende heuvels van haar
geboortegrond. In haar nieuwe wereld zweeft zij als een ruimtevaarder gewichtloos
rond, zonder houvast. Haar identiteit vormt geen vaste basis meer. Integendeel, de
identiteit van het verleden moet gedemonteerd worden, omdat zij op geen waarheid
meer berust. De eenheid ervan, die altijd zo vanzelfsprekend is geweest, is door de
ballingschap verscheurd. Het ‘ik’ van de balling is versplinterd en wordt daardoor
wel als exemplarisch gezien voor het meervoudig ‘ik’ van de postmoderne mens.
Zie ook: taal en vertalen.
Ik. Een woord dat in ballingschap een radicaal nieuwe betekenis krijgt, omdat ‘ik’
voortaan alleen staat, ‘ik’ niet meer contrasteert met ‘wij’. Daarbij wordt het niet
alleen in een vreemde omgeving, maar ook dikwijls in een nieuwe, vervreemdende
taal uitgesproken.
Kosmopoliet. Wereldburger. Al weer decennia geleden deed Virginia Woolf de
volgende gevleugelde uitspraak: ‘Als vrouw heb ik geen land, als vrouw is de hele
wereld mijn land.’ Jawel, vrouwen zijn ballingen, van oudsher buitengesloten van
het maatschappelijke leven. Maar hun thuisloze staat kan ook ten goede worden
gekeerd: omdat zij nergens thuis zijn, kunnen zij zich overal thuis voelen.
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Moedertaal. De taal waarin de eerste voorzichtige verbale kinderschreden zijn gezet,
de taal die vertrouwd is als de moederborst voor het kleine kind, de taal waarin je
woont. De moedertaal is even vertrouwd als de omgeving waarin je opgroeit - beide
groeien met je mee en bieden veiligheid. (‘Niet uw moedertaal spreken. Wonen in
klanken, in samenhangen die geen binding meer hebben met wat het lichaam zich 's
nachts herinnert, met de zuurzoete slaap van de kindertijd. Die taal van vroeger, die
verdort zonder u ooit te verlaten, in u meedragen als een geheime kelder, of als een
gehandicapt kind, dierbaar en nutteloos’, Julia Kristeva)
Nomade. Oorspronkelijk de benaming voor de zonder vaste woonplaats
rondzwervende steppebewoners. In bredere zin iemand die een zwervend bestaan
leidt - we kennen nu immers ook stadsnomaden. En nog breder iemand die zich in
intellectueel opzicht niet laat begrenzen, een geestelijke kosmopoliet. Heden ten dage
is het nomadisme een, zeker onder Franse filosofen, geliefkoosde metafoor voor het
denken dat de aloude opposities ondermijnt. Het denken dat de tegenstellingen tussen
centrum en marge, hoge en lage cultuur, ingezetenen en vreemdelingen te niet doet.
En daarmee is, volgens de Frans georiënteerde filosoof Rosi Braidotti, de nomade
het prototype van de ‘vrouw met ideeën’, van de feministische intellectueel. Zij verzet
zich immers als geen ander tegen ‘het Ene’ - zij spreekt zich daarentegen uit voor
het veelvuldige, voor de pluraliteit van het vrouwelijke vertoog. De feministische
denker wil ontsnappen aan De Alomvattende Synthese, zij weigert zich in opposities
en hiërarchieën te laten wringen.
Prothese. De kunstmatige taal van het nieuwe vaderland.
Taal. De balling laat niet alleen haar geboortegrond achter zich, ze doet ook
onherroepelijk afstand van de haar vertrouwde taal. Het gevolg is dat zij is afgesloten
van de moederbron van de woorden, zij draagt haar taal wel met zich mee, maar deze
wordt niet meer gevoed. Het gevolg: een langzame verschrompeling. Zoals een bos
bloeiende rozen uiteindelijk uitdroogt en een dood droogboeket wordt. De tweede
taal wordt nooit meer dan een gebrekkig voertuig, een tweede, kunstmatige huid.
Hans Mayer liet na zijn vlucht voor het nationaal-socialisme zijn naam achter zich
- die moest worden uitgesproken in het dialect van zijn geboortestreek. En zijn
geboortestreek was voor eens en voor al besmet geraakt. In zijn ballingschap nam
hij daarom een Frans-

Lust en Gratie. Jaargang 9

82
klinkend schrijverspseudoniem aan: Jean Améry. De polyglotte dolende Russische
geleerde die Kristeva ontmoette, zei spottend dat hij in vijftien talen Russisch sprak.
Niet alleen moet de balling zich in een vreemde taal bewegen, de ruimte van de eigen
taal wordt steeds kleiner. Maar natuurlijk kan in de taal ook een gevecht worden
geleverd, een gevecht dat een weerspiegeling is van het gevecht dat zich in de
werkelijkheid afspeelt, een gevecht tussen twee culturen. Want in de nieuwe taal
moet een nieuwe identiteit worden opgebouwd.
Verleden. Een land waaruit wij allemaal zijn geëmigreerd. Alleen, zo geeft Salman
Rushdie aan, ervaart de schrijver die zonder land en zonder taal is dat allicht sterker.
De uitgeweken schrijver kan het verleden, en zijn land van herkomst, diep uit zijn
herinnering opdiepen. Zoals een archeoloog de brokstukken van keramiek kan
opgraven en door de gevonden scherven een indruk kan krijgen van de vaas zoals
die was. Maar de waarheid van het verleden van de schrijver en de waarheid van de
vaas zijn niet meer dan voorlopig en tijdelijk.
Vertalen. Van de ene taal naar de andere taal overbrengen. De balling en emigrant
zijn van het ene land naar het andere land overgebracht, en dus zijn zij in zekere zin
‘vertaalde mensen’.
Vreemdeling. Iemand uit den vreemde, een buitenlander. In de huidige wereld,
waarin treinen en auto's het vasteland doorkruisen en vliegtuigen moeiteloos
continenten aaneenrijgen, de vakantie-in-den-vreemde een alledaags verschijnsel is
geworden, is bijna iedereen wel eens kortstondig vreemdeling geweest. Maar wat
voor de toerist een exotische ervaring is - een charmante onbekende wereld waarin
een welluidende onbekende taal wordt gesproken -, is voor de balling onontkoombare
en bittere werkelijkheid. Voor ingezetenen is de vreemdeling, zeker de vreemdeling
die een nieuw thuis zoekt, de belichaming van ‘de ander’, en daarmee vaak van ‘de
vijand’. De paradox wil dan ook dat de wereld opener is dan ooit voor de reiziger en
tegelijk hoge barricades opwerpt voor de vluchteling. Zo wordt er gesproken van
een ‘vreemdelingenprobleem’ en controleert de ‘vreemdelingenpolitie’ of de
‘vreemdelingenwet’ wel wordt nageleefd. Toch moeten we echter niet vergeten dat
de vreemdeling in onszelf woont, aldus Julia Kristeva, Franse filosoof van Bulgaarse
origine. De vreemdeling is de verborgen kant van onze
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identiteit en van die verborgen kant moeten we houden, opdat we ook niet bang zijn
voor het vreemde in de ander. (‘Als we de verontrustende vreemdheid in “onszelf”
erkennen, zullen we aan die van buitenaf geen vreugde of verdriet beleven. Het
vreemde is in mij en dus zijn wij allen vreemdelingen. Als ik vreemdeling ben, bestaan
er geen vreemdelingen’, Julia Kristeva)

Bronnen
Jean Améry, ‘Wieviel Heimat braucht der Mensch?’, in: Jenseits von Schuld
und Suhne, 1966. In vertaling van Annemiek Munsterdam opgenomen in: De
XXIe eeuw, jrg. 2, 1992, nr. 5.
Rosi Braidotti, Beelden van leegte. Vrouwen in de hedendaagse filosofie, Kok
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Terloops
Ulrike Weinhold
Een van de meest aangrijpende en tegelijkertijd akeligste momenten in de voorstelling
van de ‘Atriden’ (Théâtre du Soleil, juni 1991) was de scène waarin Klytaemnestra
door Achilles het zwijgen opgelegd wordt, omdat het nu eindelijk eens afgelopen
moet zijn met dat geweeklaag over de offering van haar dochter Iphigeneia. Iphigeneia
wordt door haar vader de dood ingestuurd omwille van oorlog.
Ballingschap van vrouwen begint daar waar moeders hun dochters niet meer tegen
de vaders in bescherming kunnen nemen.
Wat hadden zij eigenlijk in te brengen om de vaders te overtuigen?
Vervolgens: als het kind Iphigeneia weet dat het moet sterven, is het bereid de dood
in te gaan en wordt het meegesleurd in een verdovende dans van het koor. Een
feestelijke ondergang.
De intussen al meer dan tweeduizend jaar oude truc hierbij is dat Iphigeneia op
deze manier helemaal niet mag en kan doorzien dat zij sterven moet.
Het offer wordt schadeloos gesteld door opsmuk.
Het probleem bij ballingschap is onder meer dat vrouwen heel moeilijk over zichzelf
kunnen praten, niet alleen vanwege het feit dat onze cultuur voor dat doel geen
woorden heeft bedacht. Dit is misschien waar, maar toch ligt hier niet de kern van
het probleem; de kern is veel eerder dat kwesties van vrouwen onderling vaak
helemaal geen kwesties van woorden zijn. Misschien hebben vrouwen iets veilig
gesteld van hoe je woordloos met elkaar zou kunnen omgaan; dit wordt echter een
probleem in een woord-cultuur als de onze.
Als vrouw niet begrepen te worden door een man behoort tot de vanzelfsprekendheden
van het leven. Dit gebrek wordt zelfs al geruime tijd van theoretische grondslagen
voorzien; het is legitiem.
Als vrouw niet begrepen te worden door een andere vrouw is vaak genoeg nog
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Théâtre du Soleil, ‘De offerplengsters’, uit: De Atriden. Holland Festival 1991. Foto: Jaap Pieper.
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niet erkend; want vrouwen staan pas aan het begin van de ontdekkingstocht op welke
punten zij elkaar niet zouden begrijpen.
Wie weerhield hen ervan om hun eigen gebied te betreden? Vermoedelijk niet
alleen de mannen.
Vreemdheid heeft niet alleen met zelfvervreemding te maken, maar ook met het feit
dat ‘de andere’ voor iemand een vreemde blijft. Welke vrouw heeft zich nu ooit haar
eigen beeld van een man gemaakt?
Misschien begint het wel bij zijn oor.
Dit zou weer op ingrijpende wijze het beeld veranderen dat een vrouw van zichzelf
heeft.
Ik weet niet of ik dichter bij mezelf zou zijn gekomen als ik ‘ich’ zou zijn gebleven.
Nu ben ik eveneens ‘ik’.
Het verblijf in de eigen taal garandeert op geen enkele manier een meer vertrouwde
omgang met jezelf.
Integendeel, dit kan een hindernis voor het leven zijn.
Het is pijnlijk nog niet eens in je eigen taal begrepen te worden en heel wonderlijk
dat je waarschijnlijk aan de andere kant van de wereld, in een hele andere cultuur,
op een onmiddellijk woordloos begrip kunt rekenen. Als je hier te lande hoofdpijn
hebt wordt er gewoon doorgepraat; op Bali legde een inheemse vrouw haar hand op
mijn voorhoofd en wij hoefden niets meer te zeggen.
De wereldbeschouwing van de Indianen is polytheïstisch. Om die reden benaderden
zij de blanken in eerste instantie open en namen hen als ‘bekenden’ in hun
gemeenschap op. Met het gevolg dat zij zelf verdreven werden. Voor de monotheïst
zijn alle anderen behalve hijzelf vreemdelingen.
‘Toen ik een klein meisje was aan de rivier de Cheyenne had mijn
grootmoeder de gewoonte een scheiding in mijn haar te maken en mijn
voorhoofd geel te verven; zij stak ook een witte veer in mijn haar opdat
ik niet door de bliksem getroffen zou worden. Iedere morgen daalden wij
af naar de rivier. Mijn grootmoeder sprak tegen het water. Voordat we
ons gingen wassen wilde zij aan het water vertellen hoe mooi het was en
het
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water bedanken omdat het haar waste, vervolgens zong zij een lied voor
het water. Ken je het gemurmel van het water? Als zij zong klonk het net
zo.’1.
Mannen hebben de ‘wijde wereld’ altijd als veroveringsruimte opgevat; vreemdheid
werd met eigen wapens bejegend.
Wat doen vrouwen eigenlijk in den vreemde?
Mannen hebben het hedendaagse vagebonderen gestileerd tot een anti-mythe van
een anti-held: alleen met sigaret in een hoekje geleund (James Dean). (Wat treurig!)
Voor vrouwen is een dergelijke pose alleen maar tijdverspilling; zij zouden zich
eindelijk kunnen bekwamen in het weggaan.
Grootste verschil tussen mannen en vrouwen: de manier van gaan. Deze manier
bepaalt je eigen verhouding tot de aarde waarop je loopt.
Ballingschap: het postmoderne wantrouwen tegen iedere vorm van durf. In plaats
daarvan de intellectuele ondervraging.
Eerst kritisch nadenken, pas dan mag je liefhebben.
Vorig jaar werd ik op oudejaarsdag op het Centraal Station in Amsterdam beroofd.
De dief gaf mij de buit terug. We keken elkaar zwijgend aan en vervolgens, met een
verlegen lachje, overhandigde hij mijn tas en mompelde ‘sorry’. Het is zeker een
van de meest verstrekkende vormen van ballingschap dat het ‘goede’ en onze hoop
daarop tot absolute uitzonderingen in ons leven horen.
Ik hoop dat ik de jonge dief nooit vergeet.
En zij ging liggen in een schelp en dreef weg, niet wetend waarheen, maar in de hoop
dat het water haar naar een zinvolle plek zou voeren.
Vertaling Désirée Schyns

Eindnoten:
1. Mary McDaniel, ‘Cheyenne River Sioux.’ In: Jane Katz (ed.), I am the fire of time. E.P. Dutton,
New York.
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Vertrokken uit liefde
Ana Joana
Het is een rustig eind van de dag. Ik heb besloten mijn fiets thuis te laten en lopend
naar het feest te gaan. Een kennis van mij viert dat zij tien jaar lesbisch is.
De laatste weken heb ik thuis doorgebracht, druk bezig met de voorbereiding voor
het toelatingsexamen voor de universiteit. Daarom verheug ik mij zo op dat feest.
De swingende muziek, de vrolijke sfeer en de nieuwe vrouwen die ik waarschijnlijk
zal leren kennen. Het gebeurt vaak dat de aandacht van anderen op mij gericht is,
zodra zij mijn buitenlandse uiterlijk zien. Al pratend merk ik dat mensen zelden
begrijpen waarom ik mijn land voor Nederland heb geruild. Hoe vaak hoor ik niet:
‘Waarom ben je eigenlijk naar Nederland gekomen?’ Mijn antwoord is in de meeste
gevallen kort en vrij zakelijk: voor werk, voor studie. Hoe zou ik het anders kunnen
uitleggen? Ik was vertrokken uit liefde voor een leven dat in Nederland misschien
wel mogelijk zou zijn. In Nederland zou het feit dat ik lesbisch ben niet bestraft
worden.
Sinds twee jaar woon ik in Amsterdam. Met deze stad was het meteen liefde op
het eerste gezicht. De grachten, de huizen, de fietsen op straat, de ongedwongen sfeer
die overal heerst.
‘Krijg je nooit heimwee?’ klinkt dikwijls de vraag. Nee, wat ik wel eens voel is
geen heimwee. Het contact met mijn land is daar te frequent voor. Het is eerder een
overvallen worden door beelden die ineens uit mijn verleden in Lissabon komen
opdagen. De zee. De straten en steegjes die ik doorkruiste tijdens mijn eenzame
wandelingen. De cafés waar ik lange gesprekken met vrienden voerde of moeizame
uren studeerde, of over mijn platonische liefdes zat te peinzen. Het is geen gevoel
van gemis, wèl van bitterheid over een stad en een land waar de levensomstandigheden
het mij niet hadden toegestaan om te blijven.
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De driejaar voor mijn vertrek waren heel moeilijk geweest. De ontdekking door mijn
ouders van mijn verhouding met een vrouw hadden tot de pijn en concessies geleid
die eigenlijk te verwachten waren geweest. Plotseling zag men mij als iemand die
ziek was en voor wie mijn ouders zich diep zouden schamen als ‘het’ bekend zou
worden. Mijn vriendin mocht ik zien noch bellen en zelfs mijn andere sociale
contacten werden streng gecontroleerd.
Dat werd het begin van mijn dubbelleven. Ik voelde mij tevens van mijn vertrouwde
omgeving geïsoleerd. In mijn familie was ik de enige die nog niet getrouwd was. Al
mijn neven en nichten hadden inmiddels een gezin met kinderen die voortdurend het
onderwerp van gesprek waren bij familiefeesten. Vaak zat ik er stilletjes bij, omdat
ik wist wat voor confrontaties mijn ideeën zouden teweegbrengen als ik ze zou
uitspreken. Bij mijn medestudenten had ik ook weinig aanspraak. Sommigen hadden
al jaren een vaste relatie en maakten uitvoerige plannen om te gaan trouwen, zodra
hun studie voltooid zou zijn. Enkelen stortten zich in wanhopige verhoudingen,
terwijl de rest op dè uitverkorene bleef wachten. Zij hadden andere denkcodes en
levensvoorstellingen dan ik. Ondanks het feit dat zij mij vaak in vertrouwen namen,
zou ik hun mijn verlangens en twijfels nooit kunnen bekennen, noch zou ik ooit van
hen steun kunnen verwachten.
Op een dag kreeg ik een studentenkrant in handen waarin een advertentie van een
vrouwendocumentatiecentrum stond. Na twee dagen moed verzamelen ging ik erheen.
Ik viel meteen midden in een hevige discussie over organisatorische zaken in het
centrum. Geen vriendelijk welkom of een inleidend gesprek. Ik vernam hoe de vork
in de steel zat. Toen ik drie uur later weer buiten stond wist ik nog niet precies wat
ik van alles moest denken, maar wel wat voor een taak mij te wachten stond als ik
de volgende keer zou komen.
De ruimte van het informatiecentrum bestond uit een begane grond waar wij
vergaderden en activiteiten hielden en een kelder waarin boeken en tijdschriften
werden (bij)gehouden. Nieuws over demonstraties, stakingen, internationale symposia
waren slechts enkele voorbeelden van wat er in de vrouwenwereld gebeurde en ons
in ons afgelegen hoekje bereikte. Daar putten wij inspiratie uit voor ons eigen werk:
het organiseren van demonstraties op 1 mei, vieringen van 8 maart, openbare
discussies over allerlei thema's en een enkele keer een filmavond.
Wij waren allen vrijwilligers die de taken in het centrum naast onze eigen banen
en studie verrichtten. Echt liefdewerk dat in onze ogen niet altijd de juiste waardering
kreeg. Toch probeerden wij niet ontmoedigd te raken door de
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tegenslagen, maar dat viel vaak niet mee. Er ontbrak bijna altijd geld, geschikte
ruimten om de verschillende activiteiten te kunnen houden en zelfs de verwachte
belangstelling van andere vrouwen viel tegen.
Het gevoel van frustratie begon langzamerhand in mij te groeien. Als jonge studente
had ik nog geen zelfstandig bestaan kunnen opbouwen, dit belemmerde mij vaak in
mijn activiteiten. Later, toen ik al een baan had, werd dat gevoel alleen maar versterkt.
Door de reizen die ik in de vakanties naar andere landen maakte, werd de vergelijking
tussen wat er in mijn land en elders gebeurde onontkoombaar. Op een harde manier
werd ik bewust van het constant wachten waarmee wij dikwijls te maken hadden:
op subsidies die toch niet kwamen, op andere vrouwen die met ons zouden willen
werken.
De drang om radicaal van omgeving en leven te veranderen werd groter naarmate
ik mijn situatie steeds meer als uitzichtloos ging beschouwen. Er was geen sprake
van erkenning door de maatschappij en door mijn familie van mijn lesbische identiteit.
En zelfs de feministische beelden en werelden waarmee ik mij zou kunnen
identificeren bleven vaak pijnlijk ver van mijn Portugese werkelijkheid afstaan.
Er was slechts een keuze: vertrekken. Ik moest mijn leven elders gaan leiden waar
ik mij niet vernederd noch afgewezen zou voelen. Een maatschappij waar andere
normen zouden gelden. Een wereld waarin tien jaar lesbisch bestaan een vreugde
zou betekenen en een aanleiding om feestelijk te vieren.
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Medewerksters
Toos van Aken
Is literatuurwetenschapster en redactrice van het tijdschrift Lover.

Mireille Best (1943)
Voor meer informatie over deze Franse schrijfster zie Lust & Gratie 18, zomer 1988.
In dit nummer schreef Barbara Jarczak een essay over het werk van Mireille Best,
onder de titel ‘De stille woorden’.
Verschenen bij Gallimard:
Les mots de hasard (1980) verhalen. Nederlandse vertaling: Zomaar wat woorden.
Furie, Amsterdam 1988.
Le méchant petit jeune homme (1983) verhalen; uit deze bundel verscheen een
verhaal in een Nederlandse vertaling: ‘De voorbijgangster.’ Furie, Amsterdam 1987.
Une extrême attention (1985) verhalen.
Hymne aux murènes (1986) roman.
Camille en octobre (1988) roman. Nederlandse vertaling: Camille. Furie,
Amsterdam 1990.
Orphea Trois (1991) verhalen.

Barbara Jarczak (1947)
Is Française en woont in Amsterdam.

Gonnie Lubbers
Schrijft over film en is free-lance redactrice.

Camille Mortagne (1940)
Geboren in Frankrijk en in 1948 naar Marokko verhuisd. Keerde in 1955 weer terug
naar Frankrijk. Woont vanaf 1962 in Amsterdam. Was van 1971 tot 1991 verbonden
aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Is sinds 1973 als docente Frans verbonden aan de
Algemene Hogeschool Amsterdam. Vanaf 1980 publikaties over het werk van George
Sand, Marguerite Duras, Hélène Cixous, Marguerite Yourcenar, Luce Irigaray en
Christiane Singer.

Lust en Gratie. Jaargang 9

92

Rosa Pollé (1953)
Vertaalster vanuit het Frans van fictie en films. Medeoprichtster van uitgeverij Furie
(1984) en verantwoordelijk voor fondsacquisitie en redactie.

Toril Rygh (Oslo, Noorwegen 1964)
vertrok in 1984 naar Canada en studeerde in Vancouver aan het Emily Carr College
of Art & Design. In 1985 leefde zij enige tijd tussen de Navajo Indianen in Arizona.
Van 1986 tot en met 1989 studeerde zij aan de Gerrit Rietveld academie in
Amsterdam. Na de academie werkte ze een jaar op een kunstschool voor kinderen
in het hoge noorden van Noorwegen. Op dit moment woont en werkt zij weer in
Amsterdam.

Leïla Sebbar
Werd geboren in Algerije uit een Algerijnse vader en een Franse moeder die beiden
in het onderwijs werkten. Zij studeerde Letteren in Parijs. Naast romans en novellen
publiceert zij ook sociologische studies.
On tue les petites filles. Une enquête sur les mauvais traitements, sévices, meurtres,
incestes, viols contre les filles mineures de moins de quinze ans de 1967 à 1977 en
France. Stock, Paris 1978
Le pédophile et la maman. Stock, Paris 1980.
Shérazade: 17 ans, brune, frisée, les yeux verts. Stock, Paris 1982.
Parle mon fils, parle à ta mère. Stock, Paris 1984.
Les carnets de Shérazade. Stock, Paris 1985.
J.H. cherche âme soeur. Stock, Paris 1987.
De Chinees uit Afrika. Van Gennep, Amsterdam 1988.
Fatima. de Algerijnse vrouwen op het plein. Van Gennep, Amsterdam 1985.

Désirée Schyns (1959)
Zie Lust & Gratie 33.

Xandra Schutte
Zie Lust & Gratie 33.
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Marijke de Vos
studeerde theaterwetenschap in Amsterdam. Ze is als free-lancer werkzaam voor het
Tropeninstituut, waar zij theater en filmfestivals organiseert. Daarnaast is zij student
aan de Rietveld Academie. Zij maakte illustraties voor Surplus en Vrouw &
Gezondheidszorg.

Ulrike Weinhold
Zie Lust & Gratie 29.
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[Nummer 35]
Redactioneel
De herfst is alweer nakend na deze uitzonderlijke zomer. Niet alleen kon de zon er
maar niet genoeg van krijgen, Amsterdam huisvestte twee belangrijke internationale
evenementen: de Vijfde Internationale Feministische Boekenbeurs en het Achtste
Wereld Aids Congres. De Boekenbeurs was inspirerend; waar vind je vijf dagen lang
een concentratie van alles waarvan je houdt: vrouwen, boeken en talen. Tijdens de
Boekenbeurs werd voor het eerst de Hanke van Eemerenlezing gehouden, genoemd
naar de fameuze boekhandelares uit Delft, die vorig jaar overleed. De lezing staat in
dit nummer van Lust & Gratie afgedrukt.
Over het Aids Congres zult u niets in dit nummer vinden, daarom willen we er op
deze plek iets over zeggen. Al maken vrouwen 50 procent van het aantal
hiv-geïnfecteerden uit, toch was het pas dit jaar voor het eerst dat er op het Aids
Congres een vrouwenforum was en dat er lezingen gewijd waren aan vrouwen en
hiv/aids. Ook was het dit jaar voor het eerst dat lesbische, biseksuele, transseksuele
lesbische vrouwen en vrouwen-die-met-vrouwen-vrijen bij elkaar kwamen en een
lijst van zestien kritische vragen en eisen opstelden. Er zijn nu een miljoen
hiv-geïnfecteerde vrouwen en de schatting is dat het er in het jaar 2000 vier tot vijf
miljoen zullen zijn, waaronder lesbische vrouwen.
‘Lesbianism is like a condom’, zei de coördinator van het Lesbian Aids Project in
New York, Amber Hollibaugh. Zij doelde hiermee op lesbo's die denken dat het
lesbisch-zijn hen vrijwaart van besmetting met hiv. In New York lopen naar haar
schatting vier- tot zeshonderd hiv-geïnfecteerde lesbische vrouwen rond.
Risicogroepen bestaan niet, benadrukte Hollibaugh, de enige risicogroep bestaat
uit diegenen die denken dat zij geen risico lopen. Wanneer is iemand lesbisch?
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Als ze zich als zodanig benoemt. Dat wil niet zeggen dat ze nooit met mannen vrijt.
Er zijn nogal wat (jonge) lesbo's die met (homo)mannen vrijen, er zijn lesbische
(ex)prostituées, (ex)spuitsters, en er zijn vrouwen die wel eens met vrouwen vrijen,
maar zich niet lesbisch noemen. De groep lesbische vrouwen is dus voor het hiv-virus
niet als zodanig herkenbaar.
Er bestaan dan wel geen risicogroepen, er zijn wel risicohandelingen. Hoe kan hiv
worden overgedragen van de ene vrouw op de andere? Dat is de vraag. Er is al bijna
geen onderzoek naar het verloop van seropositiviteit en aids onder vrouwen, laat
staan naar de overdracht van hiv van vrouw op vrouw. Voor alles is het belangrijk
in het oog te houden dat er niet precies te zeggen is wat wel of niet veilig is, omdat
er geen onderzoek en dus geen betrouwbare informatie is.
Veilig vrijen wordt nu ook voor lesbische vrouwen het parool. Laten we vooral
maniakaal safe sex-ervaringen en -technieken met elkaar uitwisselen. Praten over
seks is leuk, het is ook belangrijk, want een van de problemen bij onderzoek naar
overdracht van hiv van vrouw op vrouw is dat er zo weinig bekend is over wat
vrouwen nu precies met elkaar doen als ze vrijen.
In ieder geval weet u na dit nummer waar de voorkeur van George Sand ligt. Verder
onder andere: Karin van Elderen vertelt hoe u met de Wehkampcatalogus een
zorgeloze zomer kunt hebben en Marianne Moore leeft haar dierenliefde uit in poëzie.
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Kotz of de dolende puber als literair lesbisch idool
Lucie Th. Vermij
Hanke van Eemerenlezing - 26 juni 19921.
Marieke Smit, zang; Marianne Stel, piano; tekst Hanneke Dantuma. Tante Lucie
vertelt. Ik was een meisje van amper twintig jaar en woonde in Groningen. Daar
ontlook een lesbisch-feministische subcultuur met een café, een boekhandel, een
lesbische dansavond op dinsdag en een eigen Groningse vrouwenband: Wonder
Women. Marieke Smit was leadzangeres en de Anna Blamanblues was hun grootste
hit. Kippevel bezorgde die ons, minstens net zo hevig als het Wilhelmus op 4 mei en
het Ere Zij God met Kerst. Het was een lied met Meerwaarde, dat stond voor alles
wat ik zocht. Ik vind het te gek dat het hier vanmiddag nog eens ten gehore is gebracht.
Het is niet zozeer om Anna Blaman dat ik de Anna Blaman-blues op het programma
wenste, maar om de ik-persoon in het lied, het hunkerende meisje dat aan haar
bibliothecaresse om teksten vraagt waarin zij haar gevoelens verwoord kan vinden.
Wie ben ik en waar kan ik daarover lezen? Dit meisje is volgens mij een archetype
in het lesbische leven en de lesbische letteren. Over dat meisje gaat dit verhaal. Het
gaat over een voorliefde voor dolen en over puberen als structureel onderdeel van
de geest.
Toen ik gevraagd werd de eerste Hanke van Eemerenlezing te verzorgen voelde ik
mij bovenmatig vereerd. Ik heb Hanke niet heel goed gekend, maar wel goed genoeg
om elkaar de keren dat we elkaar tegenkwamen enthousiast te begroeten en bij te
praten over de nieuwste ontwikkelingen en activiteiten in het vrouwenboekenwezen.
Want dat laatste, daar waren wij samen voorvechters van: Hanke deed in Delft wat
ik in Amsterdam heb gedaan: momenten en plekken creëren waar literatuur van
vrouwen zich krachtig kan manifesteren.
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Anna Blaman-blues
Ik was een meisje van amper zestien jaar
Ik was een meisje van amper zestien jaar
En woonde in de provincie
O, Anna Blaman, kende ik je maar...
Weet je:
ik ging naar de Openbare Bibliotheek
en zei: Juffrouw, graag een Anna Blaman
Ik ging naar de Openbare Bibliotheek
en zei: Juffrouw, graag een boek van haar
Zij zei geen zorgen meisje
Daar op dat rek staan er nog een paar
Heel zachtjes liep ik er op af,
Gelukkig niemand keek
Bij Bredero en Couperus, ai
Ik werd helemaal week
O, Anna Blaman, blijf,
Blijf alsjeblieft bestaan
Want al wat ik ben
Komt uitjouw pen
En al het andere laat ik staan
Wanneer ik je boekenrug streelde
Zei jij, wel meisje, geniet nu maar van mij
Ik wilde meegaan in het Eenzaam Avontuur
Ja wanneer ik je pagina's spreidde
Zei jij, lees me maar helemaal
uit.
Om je dood heb ik nog steeds verdriet
Maar ik zweer je ik vergeet je niet
Anna...

Tekst: Hanneke Dantuma, 1979
Melodie: ‘Doctor Long John’ van Bette Midler
Marieke Smit, zang; Marianne Stel, piano.
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Dat Hanke tussen dit soort manifestaties door bij boekhandels of als marktmeester
werkte bezorgde haar voor mij een aantrekkelijke vreemdheid, maar meestal was in
mijn ervaring de rest van haar leven een bijkomstigheid. Als ik haar zag knetterde
er bevlogenheid over literatuur. Wat ik bijzonder leuk aan haar vond was dat zij niet
tilde aan status. Zij gaf de voorkeur aan haar privédromen en nam de bijkomstigheid
dat het dan ook wel eens sappelen is op de koop toe.
Na mijn eerste enthousiaste ‘ja’ voor de lezing verzocht ik de Stichting i.o. om
een doelstelling van de lezingenreeks. Ik ontving daarop een A4-tje met de tekst:
‘Uitgaande van de stelling dat de lesbische literatuur een beschrijving is van de
lesbische identiteit in een bepaalde periode wordt onderzocht of er verschuivingen
in waarden en normen waargenomen kunnen worden.’ Dit is even doorbijten, hoor.
‘Onderdelen van dit onderzoek kunnen zijn: humor (mag er gelachen worden en zo
ja waarover?), politieke standpunten, setting (klasse, stad/platteland, gesloten groep
of niet), taalgebruik (o.a. impliciet of expliciet over sex) en uiterlijk (butch-femme).’
Mijn hemel. Ik citeer dit even om te laten zien hoezeer de hartekreet ‘Juffrouw!
Geef mij een Anna Blaman!’ nog altijd leeft. Natuurlijk snap ik het verzoek op zich
heel goed. We hebben op dit moment niet veel media die de ontwikkelingen in het
lesbische leven in kaart brengen. Terwijl in de jaren zeventig en tachtig de initiatieven
bij bosjes uit de grond schoten - tijdschriften, archieven, onderzoeken en boeken heeft dat verschijnsel in de jaren negentig behoorlijk aan kracht ingeboet. Lesbisch
zijn lijkt zo normaal dat het een non-item is geworden. We hebben in Nederland
collectief een afkeer ontwikkeld van types die zich introduceren als: ‘Hi, I'm Susie
and I am a lesbian feminist separatist...’ Maar de behoefte aan beelden die het
lesbische leven bevestigen en tekst die dat leven reflecteert neemt echter niet af. De
honger waarmee het publiek zich vorig jaar op het Lesbian and Gay Filmfestival
stortte was veelzeggend. Afgezien van die honger naar tekst en beelden laat de
formulering van de doelstelling van de Hanke van Eemerenlezing bovendien zien
dat er niet alleen behoefte is aan een leeswijzer, maar ook aan een levenswijzer. Doen
we het allemaal wel goed zo?
Zo zwierf ik door mijn woning te Bos & Lommer. Ik had mijn zes lievelingsboeken
uit de kast geplukt en op mijn nachtkastje gelegd. Daar lagen ze verloren: ze sloten
op geen enkele manier aan bij het verzoek. Een Hanke van Eemeringlezing ja, maar
waarover? En toen verscheen Kotz, naar wie ik deze lezing heb genoemd.
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Hanke van Eemeren
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Kotz, eigenlijk Kotzebue, is de hoofdpersoon van de film Salmonberries, geregisseerd
door Percy Adlon, die ook Baghdad Café maakte. Salmonberries speelt in het ijzige
noorden van Canada. Kotzebue wordt gespeeld door de Canadese zangeres k.d. lang.
Zij is in de film een nurkse Eskimopuber die op een dag in de bibliotheek verschijnt
om langdurig de bibliothecaresse aan te staren. Zij heeft kortgeknipt haar en draagt
een grote, alle lichaamsdelen verhullende jas. De bibliothecaresse en de gemiddelde
kijker gaan ervan uit dat het een jongen is, maar de gevoelsgenoten weten wel beter.
Dit bezoek herhaalt zich. Kotzebue scheurt pagina's uit een studie over Canada en
roept dat haar verhaal erin ontbreekt, om vervolgens woedend boeken door de
bibliotheek te gooien. Dan verdwijnt zij achter een kast om daar naakt achter vandaan
te komen.
Niet alleen vanwege dit fragment, ook vanwege vele andere trof mij het personage
Kotz recht in het hart, stuurs en oncommunicabel als zij was. De onbeholpen manier
waarop zij bijvoorbeeld de door haar beminde bibliothecaresse een forse zalm komt
aanbieden en haar meesleept in haar slede de wijde sneeuwvlakten op, het zijn
hartverscheurende passages. Ik werd terstond verliefd op haar. Ik realiseerde mij dat
haar type een bekend figuur in het lesbische uitgaansleven is: het jongensachtige
meisje met kort donker haar en oncharmante kleding. Zij weet door haar botte
uitstraling gewiekst de aandacht van haar beeldschone gezichtje af te leiden. Als
mens misschien niet het meest comfortabele gezelschap, maar zij representeert iets
dat mij boeit: zoals zij hoekig en niet bereid tot compromissen door het bestaan gaat.
Toen ik 's avonds wederom mijn zes lievelingsboeken opensloeg had ik het pas
door: ze gaan allemaal over stuurse pubers, die sprekend op Kotz lijken. Toen heb
ik - met alle respect - de opdracht in de lade gelegd en ben ik mijn eigen fascinatie
gevolgd.

Dwars en onaangepast
Eerst kort iets over de meisjespuber. Zoals u deze zomer in de kranten heeft kunnen
lezen begint de wetenschap haar te ontdekken. Wij zelf weten het al lang, tenslotte
zijn wij allemaal meisjespubers geweest, maar officieel was het nooit aangetoond:
de meisjespuber is van een geheel andere orde dan de jongenspuber, met ander gedrag,
andere codes, andere waarden.
In wetenschappelijke kringen kent men vele definities. Bij wijze van grote
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gemene deler zou men kunnen zeggen dat de puberteit gaat om de levensfase waarin
een persoon lichamelijk volgroeid is en in staat tot de functies kinderen-maken en
kinderen-krijgen, maar nog geen maatschappelijke verantwoordelijkheden draagt.
Meestal wordt de fase gedefinieerd als een tussenstation tussen kind-zijn en
volwassenheid in. Volwassenheid wordt voor vrouwen doorgaans ingevuld in termen
van huwelijk, moederschap en tegenwoordig ook werk. Op die drie terrein iets te
bereiken is globaal gezien het sociaal wenselijke eindpunt.
De meeste wetenschapsters leggen de nadruk op het zelf- en toekomstbeeld van
meisjes, hun seksuele ervaringen, hun voorbehoedsmiddelen, percentages
zwangerschappen en abortussen en hun ideeën over huwelijk en moederschap. Eerlijk
gezegd is dat mij allemaal worst. Ik ben meer geïnteresseerd in meisjes die helemaal
niet uit zijn op een sociaal wenselijke positie. Ik blijf het ook liever over pubers
hebben dan over adolescenten, vanwege de associatie met het dwarse, onaangepaste,
de hunkering en het verdriet. Het leuke is dat in de literatuur dit soort meisjes al vele
jaren sprankelend aanwezig is.
Laat ik nu eindelijk mijn stapeltje lievelingsboeken introduceren. Dat levert een
klasje met zes eigenzinnige pubers op, die veel met elkaar gemeen hebben.
De eerste is Annie John van Jamaica Kincaid, een meisje dat merkt dat zij met het
opgroeien de liefde van haar moeder verspeelt. Zij vindt haar plezier en eigenwaarde
in lezen, met knikkers spelen en in schatten onder het huis verbergen. Annie John
groeit op op het Caribische eiland Antigua en beleeft mooie liefdesavonturen met
vriendinnen uit haar klas. Ondanks de voortdurende ontheemding en vervreemding
weet zij aardig haar weg te vinden, al drijft die haar wel van het paradijselijke eiland
af.
De tweede is Robinson van Doeschka Meijsing, die de lezer alleen leert kennen
als zeventienjarige, in het jaar dat zij met haar moeder naar hun nieuwe woonplaats
Haarlem is verhuisd en op school een vriendschap met een brutale aap van een jongen
sluit. Robinsons vader is zeeman, haar fantasieën gaan over de zee, en haar helden
zijn zeerovers. Haar vader begint een verhouding met de door zijn dochter aanbeden
lerares Duits. Robinson is een meisje voor wie de werkelijkheid slechts een decor is
van haar dromen.
Frankie Addams uit De bruiloft van Carson McCullers is de derde. Zij is pas twaalf,
maar reeds uit de kluiten gewassen. Zij woont in het zuiden van de Verenigde Staten
op het platteland, samen met haar vader. Frankie heeft een broer die zij aanbidt en
die gaat trouwen. Eerst is Frankie daardoor gekwetst,
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maar dan besluit zij dat zij deel zal zijn van zijn bruiloft, dat zij bij haar broer en zijn
vrouw zal horen, dat zij tussen hen in zal staan, dat zij met hen mee zal gaan en voor
altijd bij hen horen. Haar gedachten worden vormgegeven in haar dagelijkse
gesprekken met de huishoudster en haar neefje van zes.
Camille, de vierde, van Mireille Best, groeit op in een arbeidersgezin in een dorp
in Noord-Frankrijk in de jaren vijftig, waar koffieleutende moeders het decor bepalen.
Camille heeft een zus die zich volgens de regels van het heteroseksuele spel ontwikkelt
en een broer die aan onbegrijpelijke toevallen lijdt. Camille is afwijkend omdat zij
èn een leeswurm, èn een intellectueel èn lesbisch is. Zij adoreert de vrouw van de
tandarts, die zich dat graag laat aanleunen. Camille is een scherpzinnig waarnemer
met een dodelijke humor waar het de moeders - als mensensoort - aangaat.
Jeanette uit Sinaasappels en demonen van Jeanette Winterson is Brits en groeit
op in de jaren zestig in een krankzinnig godsdienstige omgeving. Zij wordt opgeleid
tot zendelinge, een roeping die zij van harte volgt, maar deze weg wordt haar
afgesneden, omdat zij verliefd wordt op vriendinnen. Jeanette moet zich van een
denkwereld van zeg maar gerust godsdienstwaanzin omdenken in de ‘gewone’ wereld.
Al deze romans vertellen verhalen over meisjes die weigeren toe te treden tot de
categorie ‘vrouw’; allemaal beschrijven ze een ontdekkingstocht naar het ik.
Dan hebben we ook nog Villanelle uit Passie van Jeanette Winterson, een
gondeliersdochter in het Venetië in de tijd van Napoleon. Zij werkt verkleed als
jongen met een opgeplakt snorretje in het casino en bemint een vrouw. Zij is de
oudste van het klasje dat ik hier voorstel en ook al gauw geen puber meer, maar
Winterson vertelt een paar dingen over haar waar ik u toch attent op wil maken.
Straks.
Dit zijn overigens niet de enige pubermeisjes die ik aanbid: er zijn er veel meer.
Even een blik in het parallelklasje. Er zijn namelijk ook vele dolende
heteropubermeisjes. Ik noem er een paar: Gilgi uit Keulen van Irmgard Keun, Kate
uit Dublin in Het meisje met de groene ogen van Edna O'Brien en de Zoë uit De
tjilpmachine van Joke van Leeuwen. Gilgi en Kate zijn werkende meisjes met een
streng arbeidsethos, die daarnaast vooral naïef zijn. Hun leven maakt een grote omslag
op het moment dat zij hun eerste liefde tegenkomen. Ongehuwd zwanger krabbelen
ze uit deze liefdes te voorschijn, om daarna in hun eentje opnieuw te beginnen. Zoë
uit De tjilpmachine is een gesjeesde studente die zich naïef overgeeft aan de
gebeurtenissen en mensen die op haar weg komen. Haar onbevangenheid is
verrukkelijk en fascinerend, haar wraak ook.
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Dan hebben we ook nog de kostschoolmeisjes als in Meisjes in uniform van Christa
Winsloe en in de Claudine-verhalen van Colette. Er zijn ook meisjes op ‘gewone
scholen’ die verliefd worden op hun lerares, zoals in De wilde rit van Harriet Gilbert
en Vallen van Tjitske Payens. En er zijn boeken als De krijgsheldin van Maxine
Hong Kingston en De kleur paars van Alice Walker, waarin het vinden van zelfrespect
als zwarte vrouw, of het integreren van de Chinese afkomst bij het volwassen worden
een grote rol spelen.
Bij dit verhaal beperk ik mij echter tot de boeken waarmee ik mij het meest verwant
voel, die over dolende, mogelijk lesbische pubers. Het is opvallend dat het nauwelijks
uitmaakt in welke tijd ze geportretteerd worden. Frankie in de jaren veertig in het
zuiden van de Verenigde Staten, Camille in Noord-Frankrijk in de jaren vijftig,
Jeanette in een Brits provinciestadje in de jaren zestig en Robinson in de jaren zeventig
in Haarlem...

Buitengesloten
Een van de meest opvallende eigenschappen die ze gemeen hebben is een gevoel
van ontheemdheid. Zij horen nergens bij, terwijl zij dat juist wel graag zouden willen.
Ze ervaren een structuur om zich heen, die hen buitensluit. Dit gevoel van uitgesloten
zijn overkomt hen op het moment dat zij merken dat zij verliefd zijn op een vrouw.
Dat moment is aanleiding tot prachtige bespiegelingen en beeldspraken over strakke,
úitsluitende structuren. Een stukje uit Robinson van Doeschka Meijsing, die verliefd
is op haar lerares Duits, die op haar beurt verliefd is op Robinsons vader.
‘Johanna Freida nodigde haar uit te gaan zitten en een kop thee te drinken.
Maar toen Robinson eenmaal zat en tot praten aangemoedigd werd, klonk
alles wat ze zei stuntelig en gebroken, alsof ze geen woorden kon vinden
voor wat ze wilde zeggen. Toen nam Johanna Freida het woord van haar
over en legde haar uit wat verliefdheid betekende en intimiteit tussen twee
mensen. Zo nu en dan glimlachte ze, alsof ze niet anders kon bij de
herinnering aan haar vader. Meestal echter was ze ernstig, met indringende
bruine ogen, alsof ze Robinson wilde overtuigen. Maar Robinson was niet
te overtuigen, want het was alsof ijskristal na ijskristal zich in haar
opstapelde, alsof er iets om haar hart gelegd werd dat niet viel te
ontdooien. Ze bleef nee schudden met haar hoofd, vooral ook omdat het
op het laatst leek alsof Johanna Freida zich tegenover haar, Robinson,
begon te verontschuldigen, waar niets te veronschuldigen viel. Omdat
Robinson al lang
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begrepen had dat alles wat ze de laatste tijd gezien had in elkaar paste
als moleculen in een vastgelegde structuur. De enige die daar niet
thuishoorde was zijzelf. Niet omdat zij er niet in had kùnnen passen als ze
dat gewild had, maar omdat het verdriet haar ongeschikt maakte voor de
rol die ze in het geheel moest spelen. Hoe dat verdriet zich uitkristalliseerde
en haar hard en onbruikbaar maakte, stamelend in haar woorden.’
Het zijn steeds de mensen die ‘erbij’ horen die spréken, de uitgeslotenen stamelen
of ontberen tekst. Robinson heeft een vriend Daniël, die zich overvloedig van tekst
en meningen bedient. Haar eeuwige twijfel staat in grote tegenstelling tot zijn
zelfverzekerdheid, maar zij houdt haar ideeën voor zichzelf. Gelukkig is het in de
literatuur de lezer gegund kennis te nemen van onbekende binnenwerelden, want
haar gedachten blijken veel interessanter dan zijn uitspraken.
‘“Schuld?” riep Daniël, “Schuld is een van de meest fantastische dingen
die het christendom heeft uitgevonden om de mensen klein te houden.
Schuld bestaat niet. De mens is slecht omdat dat zijn natuur is.”
Zo wist hij op alles een antwoord en hoe meer antwoorden hij gaf des te
meer vragen er bij Robinson opkwamen. Want de schuldvraag hield haar
wel degelijk bezig en als iemand haar zou aanwijzen als de grote schuldige
zou ze deemoedig haar gerechte straf in ontvangst nemen. Maar waar die
schuld uit bestond, dat was een vraag die haar steeds meer kwelde. Want
voor de schuld ging immers de daad, zoals de beet in de appel, het slaan
op de rots, of de verorbering van het bord linzensoep. Hoe Robinson ook
bij haar verleden te rade ging, nergens kwam iets bovendrijven dat
daarmee kon wedijveren. Kleine dingen golden immers niet. Het ging om
zaken die groot genoeg waren om mensen in het verderf te storten. Wat
dat betreft ging ze vrijuit. Maar ze bleef op haar hoede om het juiste
ogenblik te weten dat ze iets zou doen dat haar zo schuldig zou maken als
ze zich voelde.’
Het schuldgevoel van Robinson wordt ingegeven door haar gevoel er niet bij te horen.
Een merkwaardige maar herkenbare conclusie: dat ik mij eenzaam voel zal mijn
eigen schuld wel zijn. Op zich is het gegeven ‘eenzaamheid’ een open deur: alle
mensen zijn alleen op de wereld gekomen, zullen alleen doodgaan en tussendoor
zullen ze zich waarschijnlijk ook de meeste tijd alleen voelen en daar moeten ze mee
leren leven. Tegen de eenzaamheid stelt het gros van de volwassen mensheid zich
te weer door het leven vol te plempen met werk, sociale omgang, krant, televisie,
cultuur en familie. Maar ga een week in een
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hutje op de hei zitten en de levensvragen stormen op je af. De literatuur over de
meisjespubers roept de tijd in herinnering dat de vragen nog niet afgesloten waren
met waarheden en antwoorden.
Er valt iets voor te zeggen dat het gevoel van existentiële eenzaamheid bij homo's
en lesba's potentieel meer voorkomt dan bij de gemiddelde heteroseksueel. De ervaring
dat men ‘anders’ is, die van de coming out, het afgewezen worden vanwege een
seksuele voorkeur of alleen al de angst daarvoor, het veranderen van sociale omgeving
omdat jij en je oude omgeving geen raad meer met elkaar weten, die ervaringen staan
als een huis in de geest van de homoseksuele mens. Ik denk dat bij homo's en lesbi's
gevoelens van vervreemding een essentieel onderdeel van hun leven is. In elk geval
zijn die gevoelens in alle genoemde boeken prominent aanwezig.
Een uitweg uit het gevoel van ontheemdheid is de bibliotheek. Ik had pas door
hoezeer deze uitweg een patroon is toen ik Kotzebue met de boeken door de
bibliotheek zag smijten. Ik wil niet beweren dat voor heteromeisjes boeken niet
belangrijk zijn, maar voor lesbische meisjes zijn ze vaak de enige, in elk geval eerste
mogelijkheid om een gevoel van eigenwaarde aan te ontlenen.
Het zijn dan ook boeken, waar ze zich zonder gêne met meer dan grote gretigheid
in storten. Camille leent die boeken van de tandartsvrouw.
‘Clara's boeken onthullen me heimelijke ruimtes die ik niet in hun volle
omvang kan zien Alsof ik een bepaald soort licht miste zonder dat ik zelfs
de aard van het gemis kan bepalen. Kwantiteit? Of kwaliteit? Alsof ik door
een nauwe spleet in een in schemer gedompelde kamer binnenkeek. En
wat zich daar beweegt, opstaat, is even tamelijk helder te zien voor het
als een illusie verdwijnt, DAT trekt me aan, fascineert me, komt zelfs tot in
mijn dromen terug.’
Wat trekt toch zo in de dolende puber? Ik denk dat haar aantrekkingskracht is dat ze
andere dan geijkte meisjespuberverhalen een plaats geeft. Opeens beginnen al die
geschiedenissen zònder noemenswaardige heldendaden op te lichten. Ook meisjes
die nooit op een lerares verliefd waren, meisjes die muurbloemen van jewelste waren
en/of de slechtste bij gymnastiek hadden zo hun triomfen. De dolende meisjespuber
is een bijzonder kind en heeft een lange weg te gaan voor de wereld en zij dat zullen
begrijpen. Vooralsnog stormt deze wereld op haar af en ontbeert zij vaste punten om
haar plaats te bepalen.
Ik vind het mooi dat het gevoel van vervreemding in deze boeken zich niet beperkt
tot de directe omgeving, maar zich uitstrekt tot de wereld en de
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wereldpolitiek. Tenslotte krijgen wij van kindsbeen af het Nieuws over ons heen
gestort en moeten wij daar een houding tegenover ontwikkelen. Het volgende fragment
uit De bruiloft van Carson McCullers illustreert hoe nieuws ervaren wordt door wie
zich er niet voor afsluit. Frankie 1944, twaalf jaar oud:
‘Het was het jaar dat Frankie nadacht over de wereld. Ze las het nieuws
over de oorlog in de krant, maar er waren zoveel vreemde streken en de
oorlog voltrok zich zo snel dat ze het soms niet begreep. Soms warrelden
beelden van de oorlog, de wereld, door haar geest en ze was duizelig.
Lang geleden had ze voorspeld dat de oorlog in twee maanden gewonnen
zou zijn, maar nu wist ze het niet meer. Ze wilde dat ze een jongen was en
als marinier de oorlog in kon trekken. Ze fantaseerde dat ze vliegtuigen
bestuurde en gouden medailles won voor moedig gedrag. Maar ze kon
niet de oorlog intrekken en dat maakte haar soms rusteloos en neerslachtig.
Ze besloot bloed af te staan aan het Rode Kruis; ze wilde een liter per
week afstaan en dat haar bloed zou vloeien in de aderen van Australiërs
en Vrije Fransen en Chinezen, overal ter wereld, en het zou net zijn alsof
ze nauw verwant was aan al die mensen. Ze hoorde de militaire artsen al
zeggen dat het bloed van Frankie Addams het roodste en krachtigste bloed
was dat ze ooit gekend hadden. En ze stelde zich al voor hoe ze in de jaren
na de oorlog de soldaten zou ontmoeten die haar bloed hadden, en ze
zouden zeggen dat ze hun leven aan haar te danken hadden, en ze zouden
haar niet Frankie noemen, ze zouden haar Addams noemen. Maar dit plan
om bloed te geven voor de oorlog liep op niets uit. Het Rode Kruis wilde
haar bloed niet hebben. Ze was te jong. Frankie was woest op het Rode
Kruis en ze voelde zich overal buitengesloten. Als ze lang nadacht over
de wereld, werd ze bang. Ze was niet bang voor Duitsers of bommen of
Japanners. Ze was bang omdat ze haar in de oorlog niet wilden inschakelen
en omdat er als het ware een kloof was tussen haar en de wereld.’
Ook deze zomer vond het meisjesfilmfestival ‘Alice in Wonderland’ plaats. Een van
de dingen die opvielen was het staren van al die meisjes, net als Kotz. Staren is iets
dat kinderen zo snel mogelijk afgeleerd wordt. Een regisseuse van zo'n film zei
treffend: ‘Door staren doe ik mijn kennis op.’ Ook in de boeken wordt het staren
intensief beoefend. In de literatuur valt het positiever te benoemen als intensief
waarnemen, met hongerige blikken die de wereld opzuigen om er vat op te krijgen.
Wat de meisjespuber ziet vermengt zich ongecensureerd met haar bestaande kennis
en gedachten en haar ongebreidelde fantasie. Camille van Mireille Best bij voorbeeld
heeft het zo druk met
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K.D. Lang als Kotzebue in de film Salmonberries.
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waarnemingen en gedachten, dat ze aan de buitenwereld nauwelijks toekomt.
‘Omdat ik naar het bewegen van de dingen kijk en naar hun nauw merkbare
vormverandering, vindt men mij een “slome” en een beetje stompzinnig.
Wanneer mijn moeder goedgehumeurd is zegt ze alleen “zo rustig”! Ik
ben helemaal niet rustig, want elk ogenblik gaan er wolken van kleine
deeltjes door me heen met duizelingwekkende snelheid. Juist die snelheid
waarmee de dingen door me heen gaan, goed te onderscheiden, maar
onstuitbaar, vertraagt mijn tempo: onophoudelijk moet ik inventariseren
tot in de kleinste details, zonder op adem te kunnen komen moet ik
“helemaal bij zijn” met een soort innerlijke balans die opgemaakt wordt
vanuit die chaos. En dat soort machine binnen in mij, die zonder ophouden
registreert, analyseert en doorbladert en klasseert, laat zich niet door
pietluttige gebeurtenissen stop zetten.’
Een van de redenen waarom de boeken de lezer ook tot in de ziel raken is dat ze diep
op de moeder-dochterrelatie ingaan. De boeken laten zien hoezeer de meisjes
overgeleverd zijn aan het systeem dat de moeder verkozen heeft en hoe pijnlijk zij
ervaren dat hun moeder hen afvalt. De novelle Annie John cirkelt in zijn geheel om
dat proces. Jeanette van Jeanette Winterson wordt door haar moeder hardvochtig en
genadeloos verstoten als zij met haar verliefdheid op meisjes niet in het christelijk
denkraam past. De moeders laten hun kinderen in volstrekte verwarring achter. Over
vaders wordt weinig gereflecteerd, alleen Robinson is dol op de hare tot hij door de
mand valt en Camille haat haar vader zo dat zij haar hele jeugd bezig is hem te
vermoorden.
Spannend vind ik ook dat de plaats van het christendom zo'n groot deel van hun
denkwereld vult, een fascinatie die ongetwijfeld zal samenhangen met mijn eigen
opvoeding. Drie van de zes geschetste meisjes groeit op in een van het christendom
doordrenkt familieleven en nemen daar de meest bizarre gedachten en ideeën van
mee. Zo heeft Robinson een voorkeur voor morele vraagstukken en haar
referentiekader bestaat uit voorbeelden uit de bijbel, Annie John is gefascineerd door
de duistere wereld van de Openbaringen, en Jeanette heeft van haar moeder leren
lezen in het bijbelboek Deuteronomium, waaraan zij onder andere een krankzinnig
soort kennis van buitenissige diersoorten heeft overgehouden.
Ook is er in de boeken veel plaats voor plezier en relativering, voor fantasieën en
spelletjes. Robinson fantaseert over zeerovers, Winnet (in Sinaasappels en demonen
het alter ego van Jeanette) filosofeert over tovenaars en Annie John vergooit zich
aan het knikkerspel. Vriendschap komt bij deze meisjes weinig
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voor, alleen Robinson heeft een vriend. Het plezier van vriendinschap komt bijna
alleen voor bij de genoemde heteromeisjes Gilgi en Kate.

Haakse hoek
Ik ga er allemaal te snel langs omdat ik tijd wil overhouden voor het laatste thema:
de liefde, erotiek en seksualiteit. De boeken bevatten verrassend prachtige erotische
fragmenten. Zo is daar het fragment uit Passie van Jeanette Winterson, waarin
Villanelle als jongen verkleed in het casino werkt en daar verliefd wordt op een
prachtige mevrouw, bij wie ze thuis wordt uitgenodigd.
‘We hadden gegeten. De fles was leeg. Ze vertelde dat ze pas laat getrouwd
was, eigenlijk niet verwacht had ooit te zullen trouwen aangezien ze
eigenzinnig was en financieel onafhankelijk. Haar echtgenoot handelde
in zeldzame boeken en manuscripten uit het oosten. Oude kaarten waarop
de holen van griffioenen stonden aangegeven en de routes van walvissen.
Schatkaarten die pretendeerden te weten waar de Heilige Graal zich
bevond. Hij was een rustige beschaafde man waar ze erg op gesteld was.
Hij was op reis.
We hadden gegeten. De fles was leeg. Er viel niets meer te zeggen zonder
dat het geforceerd klonk of we in herhalingen vervielen. Ik was al meer
dan vijf uur bij haar en het werd tijd om te gaan. Toen we opstonden en
zij een beweging maakte om iets te pakken, stak ik mijn arm uit, meer niet,
en ze draaide zich om in mijn armen zodat mijn handen op haar
schouderbladen lagen en de hare op mijn rug. Zo bleven we enige
ogenblikken staan tot ik voldoende moed had om haar een vluchtige zoen
in haar hals te geven. Ze trok niet terug. Ik werd brutaler en kuste haar
mond terwijl ik even in de onderlip beet.
Ze kuste mij.
“Ik kan je niet beminnen,” zei ze.
Opluchting en wanhoop.
“Maar kussen kan ik je wel.”
En zo scheidden we vanaf het begin onze genoegens. Ze lag op het tapijt
en ik lag in een haakse hoek naast haar zodat alleen onze lippen elkaar
konden raken. Kussen op deze manier is een uiterst verwarrende sensatie.
Het gulzige lijf dat schreeuwt om bevrediging moet zich noodgedwongen
tevreden stellen met een enkel gevoel en, zoals blinden
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scherper horen en doven het gras kunnen voelen groeien, zo wordt de
mond het punt waarop de liefde zich concentreert en krijgt opnieuw
betekenis. Het is een zoete en secure kwelling.’
Verrukkelijk aan mijn dolende puber is de onconventionele manier waarop zij de
liefde vormgeeft. In het feministisch denken over seksualiteit heeft het idee postgevat
dat heteroseks qua vorm te zeer vastligt. Volgens mij kan die klacht uitgebreid worden
tot bijna alle volwassen relaties, die langer dan een maand of wat duren.
Ik heb eens in een interview met een relatietherapeute een pleidooi gelezen om
terug te durven gaan naar de ouderwetse verkering, naar een verhouding die niet
onmiddellijk met seks begint. Ik vind dat een spannende optie en ik merk dat de
manier waarop de meisjes in deze boeken hun erotiek ontwikkelen dat ondersteunt:
een erotiek zonder de clichés van genitale seks. Als mooi voorbeeld daarvan mag
gelden het verhaal van Annie John en het Rode Meisje. Het Rode Meisje is een beetje
een vies meisje, wat Annie John uiterst aanbiddelijk vindt.
‘We zwegen, staarden naar de zee en keken naar de kinderen van onze
leeftijd die thuiskwamen van het spelen en naar de schapen die van de wei
naar huis werden gedreven. Toen begon het Rode Meisje, nog steeds
zonder iets te zeggen, mij te knijpen. Ze kneep hard. Ze pakte een stukje
van mijn magere vel tussen haar vingers en draaide eraan. Eerst was ik
vast van plan om niet te huilen, maar ze ging zo lang door dat ik mijn
tranen niet meer kon bedwingen, ze stroomden over mijn gezicht. Ik huilde
zo hard dat mijn hele lichaam ervan ging schokken. Toen hield ze, alsof
ze door het geschok van mijn lichaam medelijden met me kreeg, ineens
op met knijpen en begon me te zoenen op al die plekjes waar ik even
tevoren nog de pijn van haar knijpende vingers had gevoeld. Wat een
heerlijk gevoel was dat - dat knijpen samen met dat zoenen. En we vonden
het zo fijn dat we het daarna haast iedere keer dat we elkaar zagen weer
opnieuw deden: ze kneep me, ik huilde, ze zoende me. Ik vroeg me nu nooit
meer verbaasd af waarom al die meisjes tegen wie ik zo lelijk had gedaan
en die ik gewoon had laten stikken, me overal met liefde en aanbidding
op hun gezicht achterna liepen.’
Nogmaals. Waaruit bestaat nu de aantrekkingkracht van de ervaringswereld van de
puber op de volwassen lezer? Het heeft iets te maken met het herontdekken van een
verloren paradijs. De romans over de pubermeisjes roepen het kind dat wij waren
weer in herinnering, dat in het volgeprogrammeerde volwassen
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leven nauwelijks ruimte heeft.
Als ik mij mijn kindertijd en puberteit voor de geest probeer te halen dan is het
paradijs zeker niet het eerste beeld dat in mij op komt. Eerst komen de verboden en
geboden, alles wat moest en alles wat niet mocht. Het kost meer inspanning om de
herinneringen aan de escape op te roepen, maar die was er wel degelijk. Bij mij
bestond die uit urenlange wandelingen in het bos met zusjes, met vriendinnen, met
de hond. De gedichten van Vasalis, Herzberg en Bloem. De onbeantwoorde liefdes
waar we uren over zeken, popsongs als Angie van de Stones en Photograph van
Ringo Starr.
Het was behalve een tijd van ver- en geboden ook een periode van droom en
ruimte. Want wat ze je ook inprentten, uiteindelijk was je geest niet te omheinen.
Dat omheinen is later in werking gezet, bij het volwassen worden. Als je keuzes hebt
gemaakt en het leven eindelijk ordelijk verloopt realiseer je je pas goed de waarde
van het dwalen.
Op het terrein van de literatuur is het belangrijk dat de inspirerende verbeelding
van het meisje serieus genomen wordt. Er zijn op dit moment belangrijke
inhaalmanoeuvres aan de gang. Zo zal komend najaar het proefschrift van Pamela
Pattynama over dit onderwerp verschijnen en een andere literatuur-wetenschapster,
Margret Brügmann, schreef naar mijn bescheiden mening de mooiste bijdrage in de
artikelenbundel Het is meisjes menens, en wel over Frankie van Carson McCullers.
Zou het toeval zijn dat het steeds lèsbische literatuurcritici zijn die de aandacht
op puberteit en adolescentie vestigen? Zo nee, wat zou de link kunnen zijn? Daar
heb ik een hypothese over bedacht en wel deze: de meeste hetero's maken de fase
van puberteit en adolescentie maar een keer mee. Een vrouw of een meisje die het
overkomt dat zij op vrouwen verliefd wordt en zich dientengevolge gedwongen ziet
zich als lesbisch te afficheren - vaak gebeurt dat later dan de eerste puberteit - moet
echter voor de tweede keer omdenken. Opnieuw ligt de hele wereld op de kop en
ook daarna ligt niets vast of voor de hand. Dat zou er mee te maken kunnen hebben
dat veel lesbische vrouwen blijven zwerven en dat meer lesbische dan heterovrouwen
kiezen voor een net burgerbestaan. Of ze maken zulke keuzes wel, maar zetten die
na een paar jaar weer op de kop.
Dat ze dat doen nemen ze zichzelf vaak kwalijk. Misschien is dat helemaal niet
nodig. Om tot dat besef te komen kan de literatuur over meisjes een aardige functie
vervullen. Margret Brügmann schreef dat het lezen van De bruiloft van Carson
McCullers voor haar een katalyserende functie heeft gehad: ‘Het
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confronteert de lezer met eigen vragen en onzekerheden die zich voordoen als men
als volwassenen bij tijd en wijle de noodzaak voelt gewoontes op de helling te zetten,
kortom om weer eens on the road te zijn.’

Krijtcirkel
Tot slot. ‘Lesbische literatuur, daar is inmiddels alles wel over gezegd,’ schijnen de
organisatoren van de Hanke van Eemerenlezing een paar keer te horen gekregen te
hebben. Tegen die uitspraak wil ik mij te weer stellen. In ieders persoonlijke leven,
in het openbare leven en ook in het literaire leven bestaan golfbewegingen van meer
en minder aandacht voor bepaalde onderwerpen. De lesbische thematiek is voor
lesbische lezeressen en publicisten heus niet het enige en zaligmakende onderwerp,
gelukkig niet. Maar als het een hamvraag blijft voor vrouwen die over lesbische
onderwerpen publiceren: zullen we onszelf of ons werk wel of niet als zodanig
benoemen, stigmatiseren we onszelf ermee, kan het lesbische reden zijn dat we niet
meetellen, is dat mijns inziens alleen al reden om het af en toe lekker wel te blijven
doen. Als ik hoor dat er in de redactie van het tijdschrift Lust & Gratie gediscussieerd
wordt over het schrappen van het woord ‘lesbisch’ uit de ondertitel, denk ik: wat
winnen we daarbij?
Nadenkend over een stelling inzake de vraag of het creëren van eigen werelden
nu een kracht of een zwaktebod is, als je doel is in de grote buitenwereld mee te
tellen, vind ik weer een prachtpassage in mijn stapel lievelingsboeken. Ik citeer nog
eenmaal uit Sinaasappels en demonen van Jeanette Winterson.
‘Lang geleden toen het koninkrijk net als een snelkookpan, verdeeld was
in aparte vakken was toverij heel belangrijk en territorium, om maar eens
wat te noemen, was gewoon een verlengstuk van de krijtcirkel die je om
je heen trok om je tegen de elementen en dergelijke te beschermen. Het is
tegenwoordig uit de mode, wat jammer is, want in een krijtcirkel zitten
als je je bedreigd voelt is een stuk beter dan in een gasoven zitten. Mensen
lachen je natuurlijk wel uit, maar mensen lachen om heel veel dingen, dus
dat hoef je je niet persoonlijk aan te trekken. Waarom werkt het? Het werkt
omdat het principe van persoonlijke afstand altijd hetzelfde is, of je nu
een element afweert of iemands slechte humeur. Het is een krachtveld om
jezelf en zolang onze verbeeldingskracht zwak is is het nuttig om iets
tastbaars te hebben dat ons eraan herinnert.
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De opleiding van tovenaars is een heel moeilijk iets. Tovenaars moeten
jaren in een krijtcirkel staan tot ze het zonder kunnen stellen. Ze breiden
hun macht beetje bij beetje uit, eerst binnen hun hart, dan binnen hun
lichaam, dan binnen hun directe cirkel. Je kunt dat wat buiten je is niet
beheersen als je je eigen ademruimte niet onder controle hebt.’
Ik houd van dat beeld van de krijtcirkel. Het is te gebruiken voor vele interpretaties
met uiteenlopende doeleinden. In het kader van een initiatief als deze lezing kun je
er mee benadrukken dat speciale aandacht voor lesbische literaturen belangrijk is en
blijft. Subculturen kenmerken zich door kracht en benauwenis. Laten we er alsjeblieft
welgemoed en vrijelijk mee omgaan. Want laten we wel wezen: zònder zouden we
waarschijnlijk genoodzaakt blijven om net als Kotz met boeken te smijten, omdat
Ons Verhaal ontbreekt.
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Eindnoten:
1. Hanke van Eemeren werd op 20 april 1954 geboren in Helmond, ze overleed op 25 juni 1991
te Delft. In 1972 deed ze eindexamen havo, werkte daarna in Parijs en Londen, studeerde in
Utrecht en haalde daar in 1982 het diploma cultureel werk van de sociale academie. Van 1972
tot 1985 woonde ze in Utrecht en Amsterdam, daarna in Delft. Ze was werkzaam in diverse
boekhandels in Utrecht, Amsterdam en Delft (onder andere in haar eigen antiquariaat De geur
van vergetelheid). In 1990 werd ze marktmeester te Delft. Door de jaren heen was ze actief in
de vrouwen- en homobeweging. Ze bezocht boekhandelaarsters in Londen, Wenen en Frankfurt
en legde contacten op de feministische boekenbeurzen in Oslo en Barcelona. Ze hield onder
andere een salon in haar antiquariaat waar schrijfsters, journalistes en wetenschapsters kwamen
spreken. Nog kort voor haar dood maakte ze met Christiane Hardy plannen voor een nieuwe
serie lezingen. Tijdens de begrafenisbijeenkomst in het stadhuis in Delft suggereerde Christiane
Hardy dat Hankes lezingenreeks wellicht kon worden voortgezet, met als eerste gelegenheid
de 5de Internationale Feministische Boekenbeurs in Amsterdam. Daar hield Lucie Th. Vermij
op 26 juni 1992 de eerste Hanke van Eemerenlezing, die in dit nummer van Lust & Gratie staat
afgedrukt.
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Met het oog van een kameleon
Truusje van de Kamp
Over Marianne Moore
Eigenlijk wilde zij schilder worden. Gedetailleerde observaties van allerlei
manifestaties van de werkelijkheid visualiseren door middel van een precieze
verbeelding. De Amerikaanse dichteres en criticus Marianne Moore (1887-1972)
had absoluut geen ambitie om poëzie te gaan schrijven. De vooringenomen en
tentoongespreide, dictatoriaal geaffecteerde gekunsteldheid beangstigde haar en
stond haar tegen. Deze had volgens haar de mens van de poëzie vervreemd. ‘I, too,
dislike it’, zegt zij in het gedicht ‘Poetry’, waarin zij haar ars poetica uiteenzet. Poëzie
is voor haar nooit een wereldschokkende zaak geweest. Zij beschouwde zichzelf niet
als een dichter en vond de betiteling poëzie nauwelijks adequaat voor haar met
proza-elementen gelardeerde, poëtisch gevisualiseerde waarnemingen, experimenten
in metrum of oefeningen in compositie. ‘Als dat wat ik schrijf poëzie wordt genoemd
dan is dat alleen maar omdat er geen andere categorie is om haar in onder te brengen.’
Liever noemt zij haar gedichten ‘dingen’ of ‘observations’. Naar aanleiding van
James Joyce's werk spreekt zij van ‘painting-and-poetry’, een term die ook geschikt
is om haar eigen werk te karakteriseren. Verwoording kan schilderen zijn, schrijft
ze. Het is daarom niet verwonderlijk dat Leonardo da Vinei en Dürer in haar gedichten
figureren, zij schilderden heel precies met een poëtische verbeelding. Haar proza
duidt zij aan als ‘essays’, probeersels. Iedere keer dat zij een ding had voltooid, dacht
zij dat het het laatste zou zijn. Maar dan raakte ze weer van iets gecharmeerd en
geprikkeld, en begon ze opnieuw aan een literair experiment.
Op de vraag hoe zij kunstenaar was geworden, antwoordde zij met een citaat van
George Grosz: ‘Eindeloze nieuwsgierigheid, observatie, onderzoek, en een grote
mate van genot in dingen.’ En wat haar tot het schrijven verleidde, was:
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‘Nieuwsgierigheid en boeken. Ik denk dat boeken bovenal verantwoordelijk zijn
voor mijn hardnekkige, vastberaden pogingen om te schrijven. Boeken en
waarschijnlijkheid. Ik houd ervan dingen te beschrijven.’
Voeg daaraan toe een niet te genezen hartstocht voor woorden, het genot en de
bekoring van het (uit)vinden van een precieze woordkeuze en iemand valt hopeloos
voor de poëtische visualisering.
Daarnaast hield zij van schrijven om het element van persoonlijk avontuur dat er
in zit. Het schrijven van gedichten was voor haar ook een vorm van intellectueel
zelfbehoud. Schrijven beschouwde zij niet alleen als een kunst, maar ook als een
ervaring, een vorm van onderzoek, een middel om tot inzicht in de wereld en zichzelf
te komen, zoals dat ook voor James Joyce en Gertrude Stein het geval was.
‘Ontdekkingen in kunst zijn ongetwijfeld persoonlijk voordat zij algemeen worden.’
Het resultaat: zo'n 135 gedichten, verzameld in Complete Poems, waarin bovendien
een selectie uit haar vertalingen van La Fontaines fabels is opgenomen, en meer dan
400 prozastukken (recensies, essays, artikelen), bijeengebracht in The Complete
Prose of Marianne Moore. Een opmerkelijk briljante en succesvolle bijdrage tot de
literatuur, waarvoor zij elke Amerikaanse literaire prijs kreeg die er maar bestaat.
Samen met Wallace Stevens, T.S. Eliot, e.e. cummings, William Carlos Williams
en Ezra Pound, haar vrienden over wie zij ook bewonderend schreef, wordt Marianne
Moore gerekend tot de belangrijkste en invloedrijkste Amerikaanse dichters van de
jaren twintig, de zogenaamde ‘experimental school’.
‘Een Amerikaanse kameleon op een Amerikaans blad’, zo omschrijft zij bescheiden
haar positie binnen dit literaire klimaat.
Wat Nederland betreft, heeft haar werk vooral J. Bernlef geïnspireerd, evenals dat
van haar vriendin en literaire verwante Elizabeth Bishop (1911-1979). Als eerste
introduceerde en vertaalde hij, na het lezen van het gedicht ‘Marianne Moore’ van
Remco Campert geïntrigeerd geraakt, in de bloemlezing Een veldmuis in Versailles
gedichten, proza en interviews met haar.

Een vlieg in barnsteen
Nooit is het schrijven zelf en de taal een onverschillige zaak voor haar geweest. In
haar proza en poëzie schrijft zij over poëzie. Poëzie staat voor haar gelijk aan een
‘speciale vorm van zien’, en wel het in-zien van de fantastische
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gevarieerdheid van ons bestaan. In een van haar gedichten staat te lezen: ‘it is a
privilege to see so much confusion’. En het kenmerk van een dichter is nu om
overeenkomsten te zien tussen al die ongelijksoortige geobserveerde details. ‘Voor
de kunstenaar is zien begrijpen, en begrijpen is ordenen’, citeert zij met instemming
Cézanne. Dit is wat zij ‘het oog van een kameleon’ noemt, ‘deze kunst van
vergelijking en synthese’. De ogen van een kameleon kunnen namelijk onafhankelijk
van elkaar bewegen, waarbij elk oog als een zoeklicht voor- en achterwaarts beweegt.
Gewapend met het oog van een kameleon, tegelijkertijd kijkend met en naar het oog
van de poëzie, is een dichter in staat de differenties van het bestaan uit te drukken.
Maar hoe en in welke mate deze diverse onderwerpen zich in een nieuw licht laten
verenigen, dat is de vraag. Een aantal zaken zijn bij deze caleidoscopische
wisselwerking voor Marianne Moore essentieel: een precieze wijze van observeren
en uitdrukken van details: ‘punctuality is not a crime’, en ‘gusto’: het geïnteresseerde
plezier in de persoonlijke verbeelding. Kortom, de dynamiek tussen bewuste techniek
en idiosyncrasie.
Voor Marianne Moore zijn wetenschap en literatuur analoog. Haar poëtische
experimenten zijn verwant aan de Europese literaire beweging Oulipo (werkplaats
voor potentiële literatuur), waarvan de stichter Raymond Queneau werk van haar
vertaalde. Evenals zij waren de leden van de Oulipo-groep bijna allemaal gevormd
door de exacte wetenschappen. Op het Bryn Mawr College, waar Marianne Moore
studeerde, bracht zij veel tijd door in de biologische laboratoria en die studies in
precisie hebben haar poëzie beïnvloed: ‘Ik vond de biologielessen - de kleine, de
grote en de lessen in histologie - opwindend. Ik dacht er eigenlijk over om medicijnen
te gaan studeren. Precisie, spaarzaamheid van mededeling, logica gebruikt voor
doeleinden die ongeïnteresseerd zijn, tekenen en identificeren, vrijmaken hebben
tenminste enige betrekking op de verbeelding, lijkt mij.’ (vert. J. Bernlef)
Zij spreekt van ‘poëzie bestaande uit werkelijkheid èn verbeelding’. Deze
samenwerking in het gedicht vermijdt directe beschrijvingen, realisme, en leidt tot
‘verisimilitude’, een mate van waarschijnlijkheid in de beschrijving zonder in de
valstrik van duister en moeilijk toegankelijk taalgebruik te lopen. Een waarschijnlijke
onmogelijkheid, de wereld als schouwtoneel, als een precies produkt van onze
verbeelding, prefereerde zij boven een ding dat onwaarschijnlijk is en toch mogelijk.
In haar gedicht ‘Poetry’ omschrijft zij dit principe als volgt: ‘imaginery gardens with
real toads in them’. ‘Mijn observa-
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ties kunnen niet worden geordend’, zegt zij elders, ‘maar ik zou ze kunnen
samenvatten door te zeggen dat ik ervan overtuigd ben dat een precieze woordkeuze
de vrucht is van bezieling of toewijding, en van de weigering onwaarschijnlijk te
zijn.’
Dat dit niet zo gemakkelijk is, vermeldt zij keer op keer. Het allermoeilijkste van
schrijven vond zij: ‘Hoe het er allemaal in te krijgen - compact, ondubbelzinnig alsof het spontaan is opgeschreven.’ Schrijven veronderstelt daarom een hoge mate
van concentratie, geduld, inspanning en een niet verflauwende, zintuiglijke en
analytische aandacht. Een schrijver moet als een detective de taal onderzoeken op
de poëtische mogelijkheden die zij biedt. De taal is net als water dat niet transparant
lijkt voor de waarnemer, maar toch een lucide, doorzichtige opaciteit kan zijn, waarin
een vis met gemak zwemt. Helderheid, of zoals zij het zelf noemde ‘naturalness’,
dat is waar zij in haar taalgebruik ook naar streefde. Schrijven zoals een hond die in
zijn slaap blaft, niet bewust van zichzelf, maar wel voor zichzelf zonder daarvan
bewust te zijn. Het gaat bij het schrijven niet om de persoon van de schrijver (‘No
Better than a “Withered Daffodil”’), maar om de onbewuste, persoonlijke uitdrukking
van de ervaring in de taal. Literair bewustzijn houdt zo een diepgaand respect en een
bezielde nederigheid voor het (talige) object - de hoofdzaak - in. En sympathie.
Confucius' wijsheid: ‘Wie een mes van ressentiment in zijn hart draagt, faalt met
precisie te denken.’ Dichters dienen een oprechte loyaliteit ten opzichte van hun
object te hebben. Er moet sprake zijn, vond Marianne Moore, van congenialiteit
tussen subject en object, van het geestelijke en het lichamelijk-zintuiglijke, niet van
superioriteit. Alleen dan is een hartstochtelijke, precieze waarneming die inzicht
geeft in de verschillende details mogelijk. Door een zorgvuldige bestudering en
verworven kennis van het materiaal, de techniek, leert een dichter de ongelijksoortige
dingen zelf tot spreken te brengen zonder ingreep vanuit het humanistische perspectief.
‘Men vraagt mij, “Hoe denkt u over dingen die u beschrijft?” Dat doe ik niet. Zij
denken over mij. Zij worden onweerstaanbaar.’ En ‘Tell me, Tell me’, dicht zij,
‘where might there be a refuge for me? from egocentricity’.
Een dichter dient een ‘bescheiden expert’ te zijn. Van Dante en Blake heeft zij geleerd
met bescheidenheid te spreken, maar onstuimig als de zee te denken. Elizabeth
Bishop, schrijft Marianne Moore, is ‘groots in het niet-grootse’. Een portrettering
die ook voor haarzelf opgaat. Om natuurlijk te lijken en

Lust en Gratie. Jaargang 9

30

Marianne Moore, 1953. Foto Esther Bubley.
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duisterheid te vermijden, is het nodig zekere dagelijkse zegswijzen te accepteren.
Daarnaast worden haar gedichten gevormd door een mozaïek van citaten uit geheel
verschillende bronnen. Alles kon materiaal zijn, als het maar onpoëtisch was, wat
vaak een zeer humoristisch effect heeft. Om deze reden spreekt J. Bernlef van haar
‘excentrieke eksterstijl’ of ‘literaire collagetechniek’. Gedurende enkele jaren werkte
zij in de New York Public Library en dit heeft zeker tot deze techniek bijgedragen.
Ze was een ware encyclopedische omnivoor: ‘Als iets zo perfect is gezegd dat je het
niet nog beter zou kunnen zeggen, waarom zou je het dan parafraseren? Vandaar dat
mijn schrijven, zo niet een glazenkast van fossielen, een verzameling van vliegen in
barnsteen is.’
Een axioma dat voor elke vorm van schrijven geldt, was voor haar een andere spreuk
van Confucius: ‘De taal is er om betekenis over te brengen, en dat is voldoende.’ Dit
impliceert tevens een compact taalgebruik: ‘compression is the first grace of style’,
citeert zij in haar gedicht ‘To a snail’; en zelfdiscipline, de controle over de emoties.
‘Flauberts “Beschrijf een boom zó dat deze met geen andere boom verward kan
worden” is fundamenteel - Leonardo da Vinci illustreert dit in al zijn schetsen.
Gekunsteldheid en pedanterie zijn misplaatst in kunst. Ezra Pound sluit veel
trivialiteiten uit als hij zegt: “Gebruik geen woord dat je eigenlijk onder stress of
emotie niet kunt zeggen.”’
Haar persoonlijke manie was ‘de natuurlijke orde van woorden: subject, predikaat
en object’. Kortom, ‘straight writing’. Zij hield van de aan het eind gestopte regel
en niet van een omgekeerde woordvolgorde, ook als deze ten koste van het rijm ging.
De omgekeerde woordvolgorde leidde slechts tot gekunsteldheid en overbewustheid.
Haar gedichten zijn daarom geen onderwerp voor definitie, zij wijken af van zowel
het traditionele en vrije vers als het prozagedicht. Woorden kleven bij haar aan elkaar
als chromosomen en bepalen zo de gang van zaken. Zij liet zich leiden door het
natuurlijke ritme van de zin, zoals de trekkracht van een stof bepaald wordt door
gewicht.
In haar gedicht ‘Like a bulwark’ waarschuwt Marianne Moore alleen proza te
schrijven of alleen ‘short-line verse’. Hier opponeert zij tegen haar eigen vroegere,
overdreven lange zinnen, die haar nu een dwaze revolte lijken tegen de ‘common
sense’:
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Compressed; firmed by the thrust of the blast
till compact, like a bulwark against fate;
lead-saluted,
saluted by lead?
As though flying Old Glory full mast.

Zij reviseerde haar teksten veelvuldig uit weerzin tegen warrige en onverzorgde
dictie, samen met het bewustzijn dat voor de meeste ‘fouten’ schrappen de
onmiddellijke remedie is. Nooit waren haar poëtische experimenten af. Elizabeth
Bishop verhaalt in een interview met J. Bernlef: ‘Ze werkte ontzettend hard aan een
gedicht, had altijd een schrijfbord met zo'n klem bij zich en die sleepte ze door het
hele huis, de slaapkamer, de keuken, mee. In de kamer stond een grote borduurmand
en die lag helemaal vol paperassen. Dat waren de versies van één gedicht.’
Verder schuwde zij het gebruik van adjectieven die door het woordje ‘en’
verbonden zijn, en van metaforen: ‘in poëzie substitueert de metafoor compactheid
voor verwarring’. Beter is het om understatements te gebruiken, ‘de lichte stijl’: ‘In
poëzie is een lichte stijl een krachtige stijl.’ En in ‘Light is Speech’ dicht zij:
Yes, light is speech. Free frank
impartial sunlight, moonlight,
starlight, lighthouse light,
are language.

Clair-obscur
Toch wordt ook haar taalgebruik voortdurend belaagd door vaagheid. ‘In alles wat
ik schreef - proza of gedichten - heb ik altijd vurig verlangd om helder te zijn, maar
hoe zorgvuldig ik ook had geschreven, mijn taalgebruik werd altijd aangevallen door
duisterheid.’
Italo Calvino schreef over het gedicht ‘Bird-Witted’ van de voor hem altijd
bewonderenswaardige dichteres, aan wie hij klaarblijkelijk mede de poëtische waarden
van zijn literaire testament Six Memos for the Next Millennium: lichtheid, snelheid,
precisie, zichtbaarheid en menigvuldigheid, heeft ont-
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leend: ‘Dit is een van haar kortste en meest simpele gedichten. Dit houdt in dat het
een hele avond zou duren om alle implicaties te begrijpen, zèlfs als men een goed
boek over ornithologie bij de hand zou hebben (en een tweetalige uitgave om mee
te beginnen). Maar dit is een van de beste manieren, hoewel niet de enige, om van
poëzie te genieten.’
Dat hij als lezer, wiens aandacht vasthouden Marianne Moores criterium voor
goede poëzie was, wel eens de weg kwijt raakte in het struikgewas van haar gedichten,
vond ze echter niet zo erg, omdat hij toch beloond werd met het plezier dat hij tijdens
zijn speurtocht eraan beleefde.
Daarbij had zij een speciale voorkeur voor poëzie die niet geheel slaagt vanwege de
auteurs intuïtieve terughoudendheid: ‘In alle kunstenaars is een neiging aanwezig
om als een heremiet te leven.’ Zag zij in een precieze en heldere stijl de overwinning
van het individuele, het humanistische perspectief, het openstaan voor de omringende
dingen; in het heiligdom van de eenzaamheid leert men zichzelf ontdekken, beide
een plicht voor iedereen. Het is in de stilte, de sprakeloosheid dat dichters asiel vinden
voor hun diepste emoties, hun innerlijke onbeperkte - vrij van de illusie van een
horizon - microscopische gesloten ruimte. Deze neiging tot privacy, de wil om bij
tijd en wijle onzichtbaar te kunnen zijn, zag Marianne Moore gesymboliseerd in het
gedrag en uiterlijk van dieren. Met humor verwoordt zij dit in haar gedicht ‘Silence’
door een gezegde van haar vader aan te halen:
Superior people never make long visits,
have to be shown Longfellow's grave
or the glass flowers at Harvard.
Self-reliant like the cat that takes its prey to privacy,
the mouse's limp tail hanging like a shoelace from its mouth they sometimes enjoy solitude,
and can be robbed of speech
by speech which has delighted them.
The deepest feeling always shows itself in silence;
not in silence, but restraint.
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Dieren, de magische meesters van de aarde, de lucht en het water, waren voor haar
de toetssteen van het menselijke leven. Door het gedrag van dieren nauwkeurig te
observeren kon heel wat verrassends ontdekt worden: ‘Zijn ze geen onderwerpen
voor kunst en voorbeelden ervan? zoals zij zich met hun eigen zaken bemoeien.’
Al speurende naar iets in zichzelf, vindt een dichter een dier dat behoed en bewaakt
dient te worden. En dit dier leert de dichter iets over de in zich zelf besloten
eigenaardigheden. Achter het masker van de wetenschappelijke precisie schuilt het
dierlijke in de mens. De wijze waarop Marianne Moore de natuur bestudeerde, heeft
dan ook altijd een impliciete morele betekenis. Haar gedichten zijn emblemata en
herinneren aan de prozagedichten van haar Franse equivalent Francis Ponge, hoewel
haar gedichten in vergelijking daarmee veel compacter zijn.
Dieren waren voor haar vormen van precisie èn beelden van meervoudigheid. Hun
prachtig gevormde schutkleuren en contrasten, die iets demonstreren van hun
vermogen om zich aan de omgeving aan te passen, en hun flexibele, en tegelijkertijd
accurate bewegingen, fascineerden haar en zijn hèt object van haar poëtische
onderzoekingen.
Daarom sleepte zij in haar grote handtas samen met verschillende pennen en
notitieblokken ook steeds een verrekijker mee. Om aan die precieze hoedanigheden
van verandering en beweging vorm te kunnen geven, moest haar ritueel van de
‘natuurlijke woordvolgorde’ keer op keer gebroken worden, zoals het zonlicht
ontbonden wordt in de kleuren van het spectrum, wilde de poëtische stijl niet te
mechanisch worden. Zo zegt zij in ‘In the Days of Prismatic Color’ eveneens dat
‘complexity is not a crime’.
Men dient zich echter ervoor te hoeden de taal naar de grens van de raadselachtige
duisterheid te voeren. Marianne Moore trachtte aan deze ondoorzichtigheid te
ontkomen en toch uiting te geven aan haar innerlijke emoties door lange zinnen met
bijzinnen zoals in conversatie in kortere delen te knippen, uitgebreide uitleg en
traagheid te vermijden en zo helder mogelijk te zijn als haar natuurlijke sprakeloosheid
haar toestond. Precisie en complexe verbeelding, licht en schaduw, geest en lichaam,
open- en dichtheid, zichtbaarheid en onzichtbaarheid, moeten harmoniëren wil de
poëzie haar magische betovering behouden en toch niet tot een geaffecteerde
arrogantie leiden. Slechts dan kunnen de in zich zelf besloten eigenaardigheden van
een dichter zo precies en helder mogelijk worden verwoord.
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Marianne Moore. Foto Esther Bubley.
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Het liefst, schrijft ze aan Saint Nicholas, zou ze een gestreepte kameleon willen
hebben. Een kameleon die niet alleen beroemd is om zijn nauwkeurige waarneming,
maar ook om zijn bijna spreekwoordelijke, paradoxale vermogen tot kleurverandering
voor camouflage. Poëtische logica is ‘chameleon logic’. ‘The power of the visible
is the invisible’, dicht zij.
Het weefsel van de tekst wordt op twee manieren geweven: door een precieze
beknopte stijl en een verborgen, gecamoufleerde betekenis. Die simultane, dubbele
betekenis van de woordspeling is altijd onweerstaanbaar voor schrijvers sinds
‘naturalness’, het dagelijkse kleed van een dichter onderdeel is geworden van de
moderne poëzie. Letters eten is niet voldoende, kennis van de (verborgen) inhoud is
belangrijk. Vorm en inhoud affirmeren elkaar. Poëzie is een soort open geheimschrift,
zoals ook het handschrift het geestelijke en het lichamelijke aspect in zich herbergt,
of zoiets als de taal van dieren, die zich duidelijk kunnen uitdrukken zonder
verstaanbaar te zijn.
Overeenkomstig met Leonardo da Vinci's principe ‘sfumato’, waarin precisie en
fantasie fuseren, experimenteert Marianne Moore met taalvermommingen die door
het opwerpen van een magisch rookgordijn haar innerlijke, persoonljke vrijheid van
uitdrukking beschermen en haar gelijktijdig de gelegenheid bieden met de omringende
dagelijkse werkelijkheid samen te vloeien in de schemerige, nevelachtige sfeer van
het clair-obscur. Zij gaat uit van precieze alledaagse structuren die zij vervolgens
aankleedt om uiting te geven aan haar innerlijke veranderlijke verscheidenheid. Zulke
vermommingen vindt Marianne Moore in de ‘antithese’, de ‘innerlijke climax’ en
de ‘terughoudende openhartigheid en accentuering door understatement’. Deze,
zowel lichte als schaduwrijke constructies laten het gedicht als het ware van binnenuit
ontploffen in een veelvoud van betekenissen. In ‘Then the Ermine’ noteert zij:
Foiled explosiveness is yet
a kind ofprophet,
a perfecter, and so a concealer with the power of implosion;
like violets by Dürer;
even darker.
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‘Het geheim van een schitterend taalgebruik is sterke intentie. De stijl is mannelijk’,
zegt Marianne Moore. Maar de vorm waarin die wordt gevisualiseerd, achtte zij
vrouwelijk. Zijn in de taaltuin de geometrische structuren mannelijk, in het lover
verbergen zich de dieren met hun meervoudige kleurschakeringen, waarmee zij het
vrouwelijk element in de poëzie associeerde. Elke schaduw van het gebladerte was
voor haar een vriend, een plaats om haar persoonlijke vrijheid te handhaven. In haar
gedicht ‘The Sycamore’ (de esdoorn) citeert zij: ‘And there was I/ like a field-mouse
at Versailles.’
Naast de genoemde literaire vormen van camouflage gebruikte zij ook rijm,
alliteratie en assonantie zo verborgen mogelijk. Maar door een schitterend ontworpen
kleurenschema - zij maakte het rijm voor haarzelf zichtbaar door dit met verschillende
kleuren te onderstrepen - krijgen haar gedichten een heel specifieke, opvallende
visuele vorm. Zij schilderde als het ware haar woordbeelden op het witte doek van
het papier. Het dichterlijk doel dat haar steeds voor ogen stond: de technische en
tevens voor zichzelf sprekende, moeiteloze vaardigheid, uit zich zoals gezegd in het
contrasterende conflict tussen de bewust plannende geest en de onbewuste spontaniteit
van het lichaam. Een ander voorwaardelijk evenwicht hiertussen vond zij in het
gebruik van die rijm-kleuren en het ritmisch-picturaal gebruik van de ruimte. Het
zijn deze ‘vrouwelijke’, deels onbewust verlopende vormen van camouflage die
poëzie maken tot dat wat een gedicht wordt genoemd. Als een kleed ondersteunen
zij contrapuntisch, zoals in een fuga van Bach, de objectief intellectueel redenerende
en verhalende tekst met Marianne Moores eigen poëtische, subjectieve
eigenaardigheden.
Een opvatting die gesymboliseerd wordt in haar opmerkingen over kleding:
‘Iemands kleding is meer een kwestie van eigen keuze dan het zo op het oog lijkt.
Als er sprake is van enig voordeel dan ligt dat aan de zijde van vrouwen. Vrouwen
zijn vrijer om zich te kleden zoals ze willen dan mannen. Mannen kunnen minder
profiteren van alle mogelijkheden tot zelf-expressie die de variëteiten in kleur en
stof bieden en waarvan vrouwen gebruik kunnen maken. Bovendien zijn vrouwen
niet langer uitgesloten van beroepen die openstaan voor mannen. En als iemand het
weinig kan schelen om vrouwelijk te zijn, dan bieden tradities uit het verleden nog
altijd een toevluchtsoord.’
Door ‘vrouwelijke’ eigenaardigheden in haar poëzie creatief werkzaam te maken,
bieden haar gedichten ook ruimte voor de persoonlijke vrijheid en activiteit van de
lezer, deze wordt mede-producent bij de wording van de tekst die het

Lust en Gratie. Jaargang 9

38
karakter van een gebeurtenis krijgt, van een meervoudig vlechtwerk van
verschuivingen en transformaties. De traditionele scheiding tussen lezen en schrijven
wordt zo opgeheven of althans verkleind. Haar gedichten zijn geen vaststaande,
heilige objecten.
Marianne Moore laat in haar poëzie de deur op een kier open voor de coöperatie
van de lezer. Lezen en schrijven wordt zo een discontinu proces, werk in uitvoering.
Evenals bij voorbeeld de dadaïsten laat zij de definitieve tekst voor een groot deel
over aan de fantasie van de lezer of de zetter, die door de visuele vorm waarin zij
haar gedichten giet, gedwongen wordt bij het lezen en ontwerpen als een
middeleeuwse kopiïst, wiens geniale misverstanden en verschrijvingen - in de zin
van Freud - in de tekst meespelen, dichterlijk mee te werken. En in dit licht dient
haar epigram ‘Omissions are not accidents’, dat zij vooraf laat gaan aan haar
verzamelde gedichten naar aanleiding van ‘fouten’ van een zetter die bijvoorbeeld
de zin ‘The power of the visible is the invisible’ veranderd had in ‘The power of the
invisible is the invisible’, gelezen te worden.
‘In verband met persoonlijkheid is het merkwaardige van literatuur hoe vaak iemand
iets van een ander zegt dat een beschrijving van zichzelf blijkt te zijn’, schrijft
Marianne Moore in een van haar kritieken. En op de vraag wat haar meest paradoxale
eigenschap was, antwoordde zij ooit: ‘Er onopvallend maar schitterend willen uitzien.’
Het wekt daarom geen verbazing dat in de gedichten van deze ex-centrieke
Amerikaanse kameleon - die zich het liefst in het schaduwrijke bladerdak van de
poëzie bewoog, twee horloges droeg omdat zij aan een zekerheidsobsessie leed, maar
zich vermomde met een uitzonderlijk grote hoed en wier wapenrusting slechts bestond
uit nederigheid en bescheidenheid - het wemelt van dieren die het geluk hebben te
beschikken over het vermogen om zowel zichtbaar en onzichtbaar te zijn. De draak,
de mossel, de krab, de jerboa, de slang, de schildpad, het schubdier, de woudwezel,
de hermelijn, de spotvogel, de kwal, de salamander, de slak en natuurlijk de kameleon.
Al deze schitterende gepantserde dieren èn bewakers van innerlijke schatten vinden
onderdak in haar gedichten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat haar literaire
vriendin Elizabeth Bishop in haar ‘Invitation to Miss Marianne Moore’, waarschijnlijk
als een soort alluderende alliteratie op het door haar veel gebruikte woord ‘flee’, haar
in dit gedicht uitnodigt die dieren eens met rust te laten en uit haar cocon te kruipen
om al vliegend van het weidse uitzicht te genieten:
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The flight is safe; the weather is all arranged.
The waves are running in verses this fine morning.
Please come flying.
Come with the pointed toe of each black shoe
trailing a sapphire highlight,
with a black capeful of butterfly wing and bon-mots,
with heaven knows how many angels all riding
on the broad black brim of your hat,
please come flying.
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De koningin van de rijmfouten
Hans Kloos
Over het vertalen van Marianne Moores poëzie
Eerste regel 5 lettergrepen, tweede regel 5 lettergrepen, derde regel 6 lettergrepen,
vierde regel 11 lettergrepen, vijfde regel 10 lettergrepen, zesde regel 7 lettergrepen,
jambisch met het rijmschema AABCDD en dat 26 strofen lang. Marianne Moore heeft
haar gedicht ‘The Jerboa’ deze hoogst eigenaardige vorm gegeven. Als skelet lijkt
dit het toppunt van maniërisme. Wie het gedicht leest, merkt dat het nogal meevalt
met die gekunsteldheid.
-Miss Moore is de koningin van het ritme. Zo soepel is het, dat het bijna niet opvalt
dat het fungeert binnen een vaste vorm. ‘Rhythm: The clue to it all (for me originally)
- something built-in as music’, schrijft de dichteres in het voorwoord bij A Marianne
Moore Reader uit 1961. Dit is waarschijnlijk de reden geweest voor J. Bernlef om
zich in zijn vertalingen uit haar werk vooral daarop te richten. In zijn verantwoording
bij de bloemlezing Een veldmuis in Versailles uit 1968 zegt hij: ‘Wat de vertalingen
zelf betreft ben ik zoveel mogelijk van de letterlijke vertaling uitgegaan, alleen
rekening houdend met de natuurlijkheid van het metrum, nooit of bijna nooit met de
ingewikkelde lettergrepensystemen waarmee Marianne Moore haar gedichten opbouwt
of met de ingenieuze onbetoonde rijmen, halfrijmen etc. De vertalingen maken geen
aanspraak op equivalenten, zo dat al mogelijk zou zijn. Ik geloof dat het vertalen van
Marianne Moores poëzie functie heeft omdat een eerste kennismaking met haar
poëzie vaak bemoeilijkt wordt door het wat excentrieke woordgebruik en de uit zo
ver uit elkaar liggende gebieden komende informatie en kennis.’
Het is Bernlefs grote verdienste dat hij Nederland heeft laten kennismaken met
het werk van deze dichteres (en vele andere) en hij is in zijn opzet dan ook geslaagd.
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Schrijvend over haar vertalingen van La Fontaines Fables geeft Marianne Moore
hetzelfde belang aan het ritme. Maar in datzelfde verband zegt ze: ‘In harmonizing
words or notes there is more room for originality.’ En over haar eigen poëzie merkt
ze dit op: ‘I like straight writing, end-stopped lines, an effect of flowing continuity,
and after 1929 - perhaps earlier - wrote no verse that did not rhyme (in my opinion).’
Die opmerking tussen haakjes slaat op haar gebruik van allerlei vormen van halfrijm
en van wat sommige Nederlandse rijmschoolmeesters rijmfouten noemen: oog-,
schrikkel-, bastaard- en schijnrijm. Die zogenaamde fouten bewerkstelligen mede
het natuurlijke karakter van haar gedichten. Volrijm is immers veel nadrukkelijker.
En het zijn juist onnadrukkelijkheid en een ingenieuze opbouw die Marianne Moores
werk kenmerken. Instemmend citeert zij in een lezing over techniek en idiosyncrasie
William Archer: ‘We have literature when we impart distinctiveness to ordinary talk
and make it still seem ordinary.’
Vandaar dat ik in de vertalingen van de diergedichten (die Bernlefs werk overigens
slechts voor een klein deel overlappen) heb geprobeerd zowel haar letterlijk
eigenaardige versopbouw als haar ritme recht te doen. Misschien moet ik concluderen
dat ‘The Jerboa’ onvertaalbaar blijkt binnen deze opzet, maar niet elk gedicht heeft
een dergelijk buitenissig skelet. De acht gedichten hier laten dat zien. Bij de
vertalingen ben ik uitgegaan van de tekst uit de tweede druk van de herziene editie
van The Complete Poems (1984).
Eén gedicht stelde me voor een vreemd probleem. De versie waar ik voor gekozen
heb, staat bij de zeven andere. Dit is het alternatief:

Een kwal
Zichtbaar, onzichtbaar,
een schommelende charme
de woonplaats van een amethist
in barnsteentint, je arm
komt nader en zij gaat open
en gaat dicht; haar vangen
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had je gewild, en zij beeft;
en je laat het, een verlangen.

Het is een kleine verandering maar een wereld van verschil. Grammaticaal geslacht
is in het Engels geen probleem: in principe is alles, behalve personen, onzijdig. En
dat is een kwal in onze taal nu juist niet. Het woordenboek heeft grote voorkeur voor
kwal als een vrouwelijk woord. Hier in dit gedicht leidt dat echter tot associaties die
bij het origineel niet aan de orde zijn:

A Jelly-Fish
Visible, invisible,
a fluctuating charm
an amber-tinctured amethyst
inhabits it, your arm
approaches and it opens
and it closes; you had meant
to catch it and it quivers;
you abandon your intent.

Misschien spelen zinderende zomerdagen mijn zinnelijkheid parten en heeft niemand
anders last van seksuele associaties bij een kwal in zij-vorm. Maar voor mij vallen
grammaticaal en fysiek geslacht hier al te sterk samen. Was dat in het Engels ook
zo, dan was er geen probleem, maar de Jelly-Fish houdt zich aseksueel onzijdig. Als
de kwal echter een mannelijk woordgeslacht krijgt, verdwijnen de associaties. Gebeurt
dit allemaal alleen in het hoofd van deze vertaler die een man is, of geldt dit ook
voor anderen, al dan niet van het andere geslacht?
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Acht diergedichten
Marianne Moore
Aan een bekroonde haan
Je staat me aan, want jij maakt dat ik lach,
je wordt ook niet verblind door het kaf
dat van de schelf opstuift met elke wind.
Denken kun je, en wat je denkt uit jij
met veel van Simsons trots en ijskoud en beslist, en niemand die je stopt.
Trots staat je goed, schrijd voort, gigantenhaan.
Geen erf kan jou voor gek laten staan,
je gouden klauwen houden altijd stand.
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De apen
dutten te veel, waren bang voor slangen. De zebra's, soeverein
in hun anders zijn; de olifanten met hun nevelteint
en louter praktische aanhangels waren
er, de kleine katten; en de parakiet,
banaal en duf bij nader onderzoek, vernielde
bast en wat voer - want te eten was het niet.
Ik herinner mij hun grootsheid, niet grootser nu
dan vervaagd. Moeilijk is het herinneren van tenue,
spreken, precieze manier van wat men
de kennisjes kan noemen twintig jaar
terug; maar ik vergeet hem niet meer - die Gilgamesj onder
behaarde carnivora - die kat met de
vlekken als V's in leigrijs op zijn poten en zijn staart met fiere knak,
zijn grimmige opmerking, ‘Ze hebben ons gebruikt met hun zwak
halfwassen plechtig gedoe, spartelen rond
in woest gehakkel en zeggen voor ons
is kunst begrijpen niet weggelegd; ze vinden
het toch zo moeilijk, onderzoeken het geval
alsof het onvoorstelbaar geheimnisvol zou zijn, zo symmetrisch ijzig als was het gesneden uit chrysopraas
of marmer - stram van spanning, kwaadaardig
in zijn macht over ons en dieper
dan de zee als het gevlei aanbiedt in ruil voor hennep,
gerst, vlas, paarden, witgoud, timmerhout, en bont.’
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Aan een slak
Als ‘verdichting de eerste gratie is van stijl’,
dan heb jij 't. Samentrekbaarheid is een deugd,
zoals bescheidenheid een deugd is.
Het is niet de verwerving van iets, wat dan ook,
dat tooien kan of siert,
of die waarde die je toevallig krijgt als
bijverschijnsel van een goed gesproken woord,
die wij op prijs stellen in stijl,
maar het principe, verborgen:
in afwezigheid van voeten, ‘methode van conclusies’;
‘een weten van principes’
in het vreemde verschijnsel van je occipitale spriet.
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Rigoristen
‘We zagen rendieren
grazen’, zei een vriend terug uit Lapland:
‘op zoek naar voedsel; ze zijn aangepast
aan de schrale reino,
weidegrond, en toch lopen ze elf mijl
in nog geen uur, de voeten gaan gespreid
als de sneeuw niet hard is,
sneeuwschoenen haast. Het zijn rigoristen,
hoe Lapse en Siberische artisten
ook prachtig werken met
ajour: de zadelriem, het strengenkoord
verfijnd gestikt met kartelleren boord.
Eén zag en keek naar ons
met streng gezicht, bruin en wit - een koningin
onder alpenbloemen. Kerstrendieren in
grijsbruine pels, eindelijk
gezien, een nek als edelweiss of van
leeuwenvoet - leontopodium kan
je beter zeggen.’ En
dit sieraad met als top een kandelaar in streken waar een sieraad schaars is - naar
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Alaska ging het, een
gift die de ondergang der Eskimo's
voorkwam. Een slag die werd gewonnen door
een stille man, Jackson,
Sheldon, voor hen een brenger van het licht
die hun respijt las in dit diergezicht.

Zebra getekend door Marianne Moore in de Smithsonian Institution, Washington, op 2 maart 1915.
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De woudwezel
komt sierlijk naar buiten, stinkdier niet lachen - in koningsdracht, in knaagdierwit en boszwart. Dit ding van inkt
met geitevel dat aanpasselijk glimt
van wit, is woudwachter. In zijn
hermelijnen doorinktviste wol is hij
determinatie's totem. Buiten
de wet? Zijn lief gezicht, sterke voeten struinen
rond in opperhoofdenlemming.
Tegen de mot is hij zelf zijn bescherming,
klein en edel krijgertje. Dat
ottervel van hem, waar hij in leeft, die mat
smoort alles wat hem steken kan. Goed, dit wezeltje is speels en zijn stoet
gezellen eveneens. Alleen
woudwezels gezelschap wil ik om mij heen.
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O was ik een draak
Mocht ik, als Salomo,...
zijn naar mijn smaak mijn smaak... O was ik een draak,
een symbool van hemelmacht - van zijderupsformaat of reuzengroot; onzichtbaar soms.
O zo gelukkig, zo volmaakt!
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Aan een kameleon
Weg ben je in het grootse loof van de wijnstok,
wind
je lijf en leden
rond gesnoeide gladde stam,
Kameleon.
Vuur noch de zon
op een smaragd zo lang als
des Bozen steen zwaar
als beton,
hapten voor voer het spectrum af zoals jij dat kon.
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Een kwal
Zichtbaar, onzichtbaar,
een schommelende charme
de woonplaats van een amethist
in barnsteentint, je arm
komt nader en hij gaat open
en gaat dicht; hem vangen
had je gewild, en hij beeft;
en je laat het, een verlangen.

vertaling Hans Kloos
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Aantekeningen
Deze noten zijn van Marianne Moore zelf. Sommigen vinden aantekeningen bij
poezie pedant of een bewijs van onvermogen. Het lijkt haar echter, zoals ze zelf zegt,
met haar ‘hybridische compositiemethode’ niet meer dan eerlijk haar bronnen aan
te geven. Lezers die een broertje dood hebben aan dergelijke naschriften, raadt ze
aan om ze gewoon over te slaan. (Toevoegingen van de vertaler staan tussen [...]).

Aan een bekroonde haan
Bernard Shaw.

Aan een slak
Regel 1: ‘De allereerste gratie van stijl is die welke ontstaat door verdichting.’
Demetrius on Style, translated by W. Hamilton Fyfe (Heinemann, 1932).

Rigoristen
Sheldon Jackson (1834-1909). Dr. Jackson was van mening dat de Eskimo's niet op
staatskosten van voedsel moesten worden voorzien en dat met de vrijwel totale
uitroeiing van de walvissen in de oceaan het geen zin had opnieuw walvissen uit te
zetten, zoals dat met vissen in een rivier wel kan. Toen hij de regering had overtuigd
om de import goed te keuren van rendieren uit Siberië, maakte hij in de zomer van
1891 een expeditie, wist zestien rendieren te bemachtigen - door ruilhandel - en
bracht er later nog meer. Report on Introduction of Domestic Reindeer into Alaska,
1895; 1896; 1897; 1899, by Sheldon Jackson, General Agent of Education in Alaska.
U.S. Education Bureau, Washington.
[‘Rigorist’ krijgt in de Van Dale een negatief waardeoordeel mee, getuige
bijwoorden als ‘te’ en ‘al te’; Engelse en Amerikaanse woordenboeken hebben hier
geen last van en Miss Moore hecht op meerdere plaatsen zelfs een positieve waarde
aan ‘rigor’.]

O was ik een draak
Draak: zie ‘secondary symbols’, Deel II van The Tao of Painting, translated and
edited by Mai-mai Sze, Bollingen Series 49 (Pantheon, New York 1956; Modern
Library Edition, p. 57).
Regel 1-2: Salomo vroeg God hem ‘een begrijpend hart’ te geven. I Koningen 3:9.
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[Nederlandse bijbelvertalingen spreken van een ‘verstandig’ of ‘opmerkzaam’
hart, de gezaghebbende Engelstalige bijbel, de King James Version, van ‘an
understanding heart’.]
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De Zorgeloze Zomerjapon
Karin van Elderen
Of: lekker bladeren in de ‘Wehkampcatalogus’
Het moet begonnen zijn met de foto die ik een paar maanden geleden van mijn nichtje
kreeg. Een kiekje van onze grootmoeder met drie van haar zusters, op een tuinbank,
voor een van hun huizen. De dames zitten netjes op een rijtje. Vier grijze
krullekoppen, gekleed in gebloemde jurken. De knieën een beetje uit elkaar, de
handen gevouwen in hun schoot en een vestje om de schouders geslagen. De geur
van boldoot slaat eraf. Je hoort het pruttelen van sudderlapjes in een pan in de keuken
en je ruikt de vette jus.
De permanentjes zijn bijna niet van elkaar te onderscheiden, de japonnen verschillen
van elkaar (ja, o jee!), maar horen tot dezelfde soort. Twee hebben een reverskraagje,
lange mouwen en knoopjes aan de voorkant. Een andere is voorzien van een
sjaalkraagje, gecombineerd met aangezette mouwtjes. Tante Lies ten slotte is erg
modern met een los om de hals vallend colletje. Naar alle waarschijnlijkheid had
haar jurk aan de rugzijde zo'n rits van hals tot bips, die bij voorkeur wou opensplijten
als er visite was, of in de kerk!
Vier verschillende jurken, maar met een en dezelfde zevenenveertigelf-uitstraling.
Mijn grootmoeder en haar zusters, ook de zes of zeven die ten tijde van het nemen
van de foto al waren overleden, droegen hun leven lang zo'n gebloemde jurk. In de
zomer dan, maar vroeger was het naar mijn idee altijd zomer.
Je ziet ze nog steeds, die bloemetjesjaponnen. Soms komen er wel een stuk of
veertig achter elkaar uit een bus, bij het Rijksmuseum of bij de steiger van een
rondvaartboot.
Wat maakt een japon nu tot een bloemetjesjapon? Tot het uniform der
sudderlapjesgeneratie, geliefd en gedragen van Waal tot Wolga? In ieder geval is de
beroemde japon een soort van gebloemd. Een soort van, want in een gemiddelde bus
uit de provincie zijn alle stijlen van de moderne kunst vertegen-
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woordigd, waardoor het bloemetje soms nauwelijks nog als zodanig te herkennen
is. De japon is gesneden van dunne, soepele stof. Hij mag niet te strak zitten en de
veelal geplisseerde rok valt natuurlijk tot over de knie. Onmisbaar is de ceintuur in
dezelfde stof, die de plek moet aangeven waar zich ooit de taille bevond.
Maar nu ons eigenlijke onderwerp: de Wehkampcatalogus. Waarschijnlijk door de
bewuste foto kreeg ik een tijdje geleden ineens zo'n zin in de Wehkampcatalogus.
Een dik boekwerk vol met bloemetjesjaponnen, zo dacht ik. Daarmee zou ik het
fenomeen in zijn actuele vorm grondig kunnen bestuderen. Dom, dom, dom! Ik had
zelf kunnen bedenken dat Wehkamp tegenwoordig niet alleen dameskleding verkoopt,
maar gewoon ALLES. Video's, kleurenteevee's, mountainbikes, magnetronovens,
leesbrillen, kunstpenissen en nog veel meer. Te veel om op te noemen.
Toen ik eindelijk via via een exemplaar had weten te bemachtigen (de
zomercatalogus was in maart al op), had ik een compleet warenhuis onder handbereik.
Winkelen op de sofa bleek een heerlijk tijdverdrijf. Kijken, kijken, niks kopen! Om
de hoek is namelijk alles goedkoper. Toch kan ik de Wehkampcatalogus iedereen
van harte aanbevelen. Gewoon om lekker in te bladeren en te lezen dus. Hij is
overzichtelijk ingedeeld en rijk geïllustreerd. Je kunt naar hartelust snuffelen in de
ELEKTRO-shop, de INTERIEUR-shop, de VRIJETIJDS-shop en tal van andere boetieks,
zonder dat je er de deur voor uithoeft (‘Waarom moeilijk doen als het Wehkamp
kan!’). En hij is GRATIS.
Ik kan hier helaas niet het hele assortiment bespreken. Ik zal me daarom beperken
tot enkele hoogtepunten. En het hoogtepunt der hoogtepunten, de Machu Picchu van
de Wehkamp-Andes, is gelukkig nog steeds: DE BLOEMETJESJAPON!
Maar voordat we stilstaan bij de damesmode, eerst even een kijkje in de DOE HET
ZELF-shop (pag. 630 e.v.). Een belangrijk onderdeel daarvan wordt gevormd door
de tuinvijverpagina's, die wat mij betreft behoorlijk hoog scoren. Wat er al niet komt
kijken bij zo'n plasje water in de tuin. Alleen de tuinvijver zelf al! Je hebt ze in vier
maten (prijzen van f 79,95 tot f 449, -). Hoe zo'n blote vijver eruitziet! Een reusachtig
driedimensionaal plastic ding als ie op het gazon staat, terwijl vader zwetend en
kreunend een gat graaft (foto pag. 630). Zit ie eenmaal waterpas in de grond, dan
valt het lelijk tegen. Je hoort moeder protesteren: ‘Die van de buren is veel groter!’
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Tekeningen: Karin van Elderen.
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Sla vooral de, qua aanprijzingsproza haast onovertroffen, rubriek ‘De finishing touch
voor uw vijver’ niet over. ‘Met spuitfiguren geeft u uw vijver die aangeklede blik!
Vervaardigd van hoogwaardig kunststof, onbreekbaar en vorst- en UV-bestendig.’
Je hebt de keuze tussen: een drijvende kikker op lelieblad (f 99, -), manneke pis (66
cm, f 129, -), een blauwe reiger (f 49,95) en een set wilde eenden (f 29,95). Als ik
het goed begrijp zijn deze spuitfiguren bedoeld om echte kikkers (eng), reigers (eten
je goudvissen op), plassende mannen (stinken) van je vijver weg te houden.
Mijn absoluut favoriete tuinvijvervoorwerp echter is de honderd procent plestikken
WATERVAL (f 54,95). ‘Maak uw vijver af met een waterval. Zacht stromend water,
een natuurlijk gezicht!’ Het water wordt er niet bijgeleverd, dat hoor je er zelf
doorheen te laten klotsen. En je kunt je waterval bekleden met stenen en waterplanten.
‘Laat het meigroen met het beekkristal samenruisen, bij den waterval’ (niet van
Wehkamp, maar van Staring). Maar het HOEFT natuurlijk niet. Ik dacht hem gewoon
droog op het dressoir te zetten.
De Wehkamp THUISJUWELIER staat voor 16 bladzijden flonkerend lees- en kijkgenot
(pag. 372 e.v.). Ik doe maar een greep: ‘De nieuwste modetrend: horloges als broche.
Het nieuwe top-accessoire in de Italiaanse mode '92! De naam van deze trend?
BROTCH: broche en watch ineen. Schitterend extravagant.’ Het mooiste vind ik
persoonlijk de Brotch 1: ‘Bij-de-hand’ (f 99, -). Niet om te hebben hoor, want hoe
moet je erop kijken? Nee, gewoon om NAAR te kijken. In de Wehkampcatalogus.
Gaan we naar de afdeling ANTISNURK (pag. 708 e.v.). Gezellig, instructief en
bemoedigend. Op deze pagina's worden van die kleine, veelal op batterijen werkende,
comfortverhogende artikelen aangeboden. Simpele oplossingen voor kleine
ongemakken, zoals het snurken. 't Soort van pagina dat mij iedere maand ook gretig
naar de ANWB-kampioen doet grijpen.
Op het eerste gezicht lijkt het aangebodene en dus de hele rubriek, volstrekt
overbodig. Zonde van het papier! Bij nader inzien echter leren we met wat voor
ongemakken onze medemens worstelt. Of waaraan hij allemaal zo zwaar tilt dat er
wat op gevonden moest worden. Het bemoedigende zit hem in de gedachte dat wijzelf
met een en ander niet te kampen hebben OF dat het ons niks kan schelen dat we
snurken en dergelijke. Kromme tenen, die met behulp van een aangespbaar spalkje
's nachts rechtgebogen moeten worden. Mensen die een WIGVORMIGE
AUTOSTOELVERHOGER (f 29,95) willen omdat ze,
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klein van stuk, zo nodig over hun stuur heen willen kijken. Of die zulke kleine kasten
hebben dat ze aan een knaapje twintig pantalons willen hangen.
Soms blijft het, ook na lang nadenken, een raadsel wat voor nut een bepaald
attribuut zou kunnen hebben. Wat moet een oudje met een inklapbare wandelstok?
(foto pag. 708) En wie zou er gediend zijn met de set van drie paar kleefbeha's? Een
damesvarken? Toch slaat soms de twijfel toe. Zes zakjes cederhoutsnippers (f 34,75,
exclusief verzendkosten) voor in de klerenkast. ‘Gooi die stinkende mottenballen
maar weg!’ Ja graag! Of een elektrisch vest, het overdagzusje van de elektrische
deken. Lekker warm, lijkt me.
Tot slot een tip voor mensen die graag een kale neus hebben van binnen. In de
ANWB-kampioen wordt de NEUSHAARTONDEUSE aangeboden voor f 29,95, terwijl die
bij Wehkamp maar f 19,75 kost.
Gauw naar de dameskleding. We slaan de jogging- en spijkermode over, evenals de
lekker nonchalante tricot-katoenen jurkjes en de luchtige, semi-transparante
niemendalletjes met regenwoud-prints. We bladeren meteen door naar BLOEMRIJK
EN EXPRESSIEF (pag. 134 e.v.). Twintig pagina's degelijke gebloemde japonnen,
aangeboden in de maten 38 tot en met maat 56, bij sommige modellen oplopend tot
maat 60.
In wezen is er niets veranderd sinds de tijden van mijn grootmoeder. Maar de
bloemetjesjapon is natuurlijk wel gemoderniseerd. De rits van hals tot bips tref je
niet meer aan. Het is doorknoop of hoogstens semi-doorknoop en de knoopjes zitten
aan de voorkant. De japonnen zijn tegenwoordig gemaakt van (romantisch gebloemd)
polyester, vermengd met viscose als er sprake is van de zogenaamde linnenlook. Er
zijn nog steeds, voor extra netjes, afknoopbare witte kraagjes en dito mouwbeleg.
Nieuw is ook de low-risk-rok, met een elastische of half-elastische taille. Bij de meer
jeugdige modellen wordt volstaan met elastische inzetjes van opzij. De essentie blijft
dat je er met je japon NETJES uitziet en dat je hem ALTIJD aan kunt. De Koningin kan
bij wijze van spreken aanbellen als je aan het stofzuigen bent, het mag geen ramp
zijn.
Voor de ware bloemetjesjurk-draagster is ieder ander kledingstuk taboe. Mijn
grootmoeder stapte met nylons, pumps, bloemetjesjapon en daaroverheen een oranje
zwemvest in mijn zeilbootje. Zij zat, samen met haar zuster die in Den Haag woonde
en bij wie wij in de zomer altijd gingen logeren, gebloemjurkt bij 40 graden celsius
op het strand. Hun achterste stevig in het zand gedrukt, de benen gestrekt naar voren.
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Terwijl wij, mijn nichtje en ik, niet uit het water waren te slaan van de hitte, deden
zij als enige concessie aan het weer hun schoenen en nylons uit. Wat we niet
geprobeerd hebben om oma zo'n keurige terlenka damespantalon aan te smeren, of
een badpak! Het was en bleef een halstarrig NEE.
Terug naar Wehkamp. In de BLOEMRIJK EN EXPRESSIEF-shop wordt klassiek
geposeerd. Geen sprongetje in de lucht, waarmee legging en spijkerbroek worden
aangeprezen. Geen gezellig gehang aan een medemodel. Het fotomodel in gebloemd
polyester staat geheel zelfstandig op haar linkerbeen. De rechterknie is tegen de
linker aangevleid, terwijl het rechteronderbeen iets naar buiten buigt. Dit been komt
zodoende lengte tekort, waardoor slechts de neus van de rechterpump met de
grote-teenzijde op de grond rust. Daarbij valt de rechterarm gestrekt langs het lichaam.
In de hand een zonnebril, een enveloppe-tasje, een cadeautje of een dubbelgevouwen
tijdschrift. De linkerarm knakt bij de elleboog omhoog, de linker hand zweeft ter
hoogte van het oor en schikt zogenaamd een lok van het halflange of opgestoken
haar dat stijf staat van de lak.
De bloemenprints zijn tamelijk fel van kleur dit jaar, vandaar de term EXPRESSIEF.
Ze doen qua stijl nog het meeste denken aan het Impressionisme. Vrolijke vlekken,
die toch duidelijk een indruk van bloemen geven. ‘Elegante japon met bloemen in
de expressieve kleuren rood, paars en groen op 100% polyester. De geraffineerde
vierkante halslijn loopt uit in een knoopsluiting tot aan de taille. Het rechte model
heeft schoudervullingen. Inclusief pochet en rode stofceintuur.’ Deze robe is
schriftelijk, telefonisch of per computer (de Wehkamp-bestelcomputer luistert naar
de naam Jimmy) te bestellen en kost f 199,95.
Wie dragen er vandaag de dag nog een bloemetjesjapon? Dames van het platteland,
denk ik. In de stad zie je ze tenminste alleen met busladingen rondlopen, stijf gearmd
en een heel trottoir in beslag nemend. En ze zijn van een zekere leeftijd. Hebben we
hier te maken met een uitstervende soort? Of gaan plattelandsvrouwen op gebloemde
japonnen over als ze wat ouder worden, zodat er toch steeds nieuwe aanwas is?
Mijn grootmoeder, die nu 95 jaar is en al haar zusters heeft overleefd, draagt ze
nog. Mijn moeder is haar niet gevolgd. Zij is vijfenzeventig en haar garderobe wordt
gedomineerd door kledingstukken als: de aangepaste spijkerbroek (designerjeans),
de angoratrui met panter-applicatie en het pailletten t-shirt. Zij is zelfs in bezit van
een joggingpak. Niet om te joggen hoor! Nee, zij gaat
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ermee naar pottenbakles, of de hei op met veldezel, doek en olieverf. Zij woont op
het platteland, maar is toch een stadse del.
Omaatje is kleiner en kleiner en steeds dunner geworden. Ze heeft nu dan eindelijk
het eens zo felbegeerde maatje 38. Misschien dat ik haar de Wehkampcatalogus eens
moet laten zien, in ieder geval de pagina's met de bloemrijke, expressieve jurken.
Misschien dat ze dat wel leuk vindt. Met de bus naar C&A (de hofleverancier, zoals
ze vroeger met een olijke knipoog zei) om een japonnetje te scoren, lukt niet meer.
Bij de dingen die ze nog kan doen heeft ze iets van ‘Waarom zou ik?’ Er is bijna
niets dat haar nog kan opvrolijken. De gedachte aan het hiernamaals nog het
allerminst, sinds haar zuster Tonia in een droom aan haar verscheen en zei: ‘Blie
moar doar To, hierboven is 't ook niks.’
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Gedichten
Gloria Wekker
Creoolse vrouwen
Als statige schepen zijn zij
deinend en gewimpeld
in vol ornaat
ritselende sitsen rokken
goudgalon gelijnd
uitwijdend
van boord tot waterlijn
anyisa, anyisa
motyosteek
let them talk
matrozensteek
als statige schepen zijn zij
wiegend klievend klimmend
op de maat van hun eigen drummer
Een roodgerokt robuust vlaggeschip
voert het eskader aan
breed uitgemeten
sierlijkheid van sierlijkheden
sigaar in de hand
glijdt zij terzijde
bereidt zij de anderen
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op weg naar hun haven
een ereboog, een baken
galant en gretig
als een jonge zeeofficier
en alijd altijd
dansend deinend vloeiend
op de maat van haar eigen drummer.

Motyosteek, let them talk en matrozensteek zijn namen van anyisa. Anyisa
zijn de traditionele hoofddoeken die door Creoolse vrouwen gedragen
worden.
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Een dag op de linkeroever van de Commewijne
Voor A. in vriendschap
Moe van de stad
in oorlog
met zichzelf
nam je me mee vandaag
naar het huis van je ouders
verscholen in de elleboog
van een verblindend jade gewaad
bewaakt de breedbruine rivier Commewijne
glinsterend als een slang
zijn sawah dorpen
geslingerd over het continent van de drum
bevroren nu in van zon doortrokken creoolse tijd
zijn mensen knoestig als bomen
die eindeloos vrucht moesten dragen.
En gedurende de hele dag
was ik met jou
en degenen die mij voor zijn gegaan
langs Euphrates Congo Nijl
Mississippi Suriname Marowijne
langs rivieren van verslagenheid.
Op je vaders erf
plukken we bloesemende sinaasappels
dik en weelderig
die de zure stromen
oprispend in onze gesprekken dezer dagen
verzoeten.
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Bananenplanten
belijnen de stroompjes
die het land doorkruisen
voor irrigatie
- gedenktekens voor het genie van je vader
die leerde
lezen noch schrijven
waardig aan zijn naam Kruiden, kool, bamboescheuten
kleine uien en kattenhaar
een oogst passend voor zijn uitgemergelde lichaam
en altijd en overal
een meedogenloze
een wreed onbeschaamde zon.
Er is geen oorlogszuchtigheid nu
zittend onder het beschermende balkon
van reuze bamboescheuten
de hemel doordringend hoog trillend
boven koninklijk afzijdige palmbomen
twee vrouwen
ophitsbaar tegen elkaar
op zoveel manieren
bieden een wapenstilstand aan in twee zinnen
de bron van strijdigheid
tenminste voor vandaag
tijdelijk opgedroogd
het universum gekristalliseerd
in deze overvloedige microkosmos.
We waden door kniehoog struikgewas
naar de stroom
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waar je vroeger viste
een onaangepast meisjeskind
wild rebellerend
voor je wist waarom
of waar je tegen in opstand kwam
je koppigheid heeft de tijd weerstaan
je vader vraagt je
een gebroken douchekop te repareren
terwijl jij je moeders borsten streelt
eigenwijs
nog steeds gevangen in
een andere privé driehoek.
De middag voert ons
nauwelijks ademend
in de slag met de gouden aanslag
naar verlaten plantages
op de linkeroever van de Commewijne
nostalgische namen voor mijn
comfortabele uitlandige onschuld
Katwijk Peperpot Wederzorg Welgelegen
roeren stormachtige herinneringen in jou
van een slavernij die nog niet voorbij is
jij ontsnapte nauwelijks aan
de scherpe snaren van de slang
die je ouders greep
tot levenslang veroordeeld in een smaragden
gevangenis.
Hier en daar
groet je vol respect
een eenzame Javaanse arbeider in het veld
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in de taal van je ouders
een warm lippenlied zo passend bij
je welgevormde mond.
Dit majestueuze achterland
zijn laatste gewichtige ademtochten
uitstotend
is de dodelijke omhelzing
van modernisering en militairen
niet ontgaan.
De rug van je grijze t-shirt
met Florida teken
is toenemend vochtig
terwijl de middag zich naar huis sleept
je hebt een lange weg afgelegd Zuster
zelfs als het niet is waar ik
zelfzuchtig
je had willen hebben
je geschiedenis heeft je
een overlever in het oog van de storm
een sterke straatvechter gemaakt
terwijl ik
verliefd op jouw geliefde
zonder hoop of verlossing
slechts boeken als wapens draag.
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Brieven van Marina Tsvetajeva aan Aleksandr Visjnjak
Désirée Schyns
Inleiding
Alhoewel de Russische dichteres Marina Tsvetajeva (1892-1941) alle mogelijkheden
had om een tweetalig of polyglot schrijfster te worden en zij het dichten juist zag als
een ontsnappingsmogelijkheid aan één taal en één land, bleef zij haar hele leven
trouw aan het Russisch. ‘Ik ben geen Russische dichteres en verbaas me er ook altijd
over als ik zo genoemd en gezien word. Dat is juist een reden om dichter te worden,
om niet Frans, Rus, enzovoort te hoeven zijn, maar om juist alles te kunnen zijn’,
schreef zij in 1926 in het Duits aan Rainer Maria Rilke.
Toen zij tussen 1925 en 1939 als émigrée met haar man Sergej Efron en de twee
kinderen Alja en Moer in Parijs en Parijse voorsteden woonde, ondernam ze ondanks
haar weerzin om in het Frans te schrijven toch enige pogingen in die taal te publiceren,
waarschijnlijk om economische redenen.
In 1932 schreef zij Lettre à l'Amazone, een fictieve brief die pas in 1979 werd
gepubliceerd onder de titel Mon frère féminin. De brief van de toen straatarme
dichteres was gericht aan de schatrijke schrijfster en salonhoudster Natalie Clifford
Barney die in 1920 Pensée d'une Amazone had geschreven waarin gedachten over
de lesbische liefde centraal staan. Tsvetajeva was zeer onder de indruk van Barney
die zij ontmoet had en zij schrifjt haar met alle hartstocht en liefde voor onoplosbare
tegenstellingen en paradoxen die we ook uit haar gedichten kennen. Ondanks het
feit dat Tsvetajeva geïnspireerd schreef over vrouwen en ook verliefd op hen werd,
heeft zij toch een meer hopeloze visie op lesbische liefde dan de Française tegen wie
zij zegt: ‘U staat me na als alle vrouwen die schrijven. (...) Een leemte in uw boek,
een enkele, onmetelijke, - opzettelijk of niet? Ik geloof niet in onopzettelijkheid bij
denkende wezens, nog minder bij denkende schrijvende wezens, helemaal niet in
onopzettelijkheid bij vrouwen die schrijven. Deze leemte, dit blanco geblevene, dit
zwarte gat is het kind.’*
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Zij beschrijft het verlangen naar een kind als het enige kwetsbare punt in de liefde
tussen vrouwen. Er komt een dag waarop de geliefde weggaat om dit noodlottige
verlangen in te lossen en om als ‘een wrak schipbreuk [te] lijden in de armen van de
eerste de beste’.
In 1983 verschijnt er in Milaan bij uitgeverij Serena Vitale een Frans-Italiaanse
uitgave met Lettre à l'Amazone èn de brieven aan Aleksandr Visjnjak die Marina
Tsvetajeva vanuit het Russisch in het Frans had bewerkt en die zij in 1933 (dus een
jaar na het schrijven van de brief aan de Amazone) vergeefs aan enige uitgevers had
aangeboden.
De joodse Aleksandr Visjnjak was redacteur en uitgever van het Berlijnse filiaal
van uitgeverij Helikon, Moskou. Na hun ontmoeting in 1922 in Berlijn waar
Tsvetajeva naar toe was vertrokken om zich in de emigratie te herenigen met haar
man, schrijft zij hem tien brieven waarvan hij er later negen aan de afzendster
terugstuurt. De Russische originelen bevinden zich in het Tsvetajeva-archief te
Moskou dat in het jaar 2000 geopend mag worden.
De vier brieven die in Lust & Gratie staan betreffen een voorpublikatie. In oktober
verschijnen alle brieven onder de titel Negen brieven met een achtergehouden tiende
en een ontvangen elfde bij uitgeverij Pegasus in de vertaling van Jan Robert Braat.
De vertaler heeft zich gebaseerd op de Franse uitgave (1985).
In vergelijking met de brief aan de Amazone zijn de liefdesbrieven aan Aleksandr
Visjnjak veel minder beschouwend. Het wezen van Visjnjak heeft Tsvetajeva
geïnspireerd om hunkerend en hartstochtelijk te schrijven. Haar zinnen zijn een
explosie van gevoelens; meeslepend en raadselachtig, waaruit niet alleen een absolute
liefde voor de geadresseerde spreekt, maar ook een passie voor Tsvetajeva's eigen
ziel en de krachten van het woord. ‘Van mijn pijn zult u niets weten. Er zal zelfs
geen leegte zijn, want ik heb in uw leven geen plaats bezet. Wat de “leegte van de
ziel” betreft - hoe leger ze is hoe beter ze zich vult. Alleen fysieke leegte telt. Het
leeg staan van deze stoel. Er komt in uw leven nooit een stoel waarop ik mis.’
Zij werd afgewezen en brengt via een prachtige associatieve reeks van woorden
die onvergetelijke beelden oproepen (bij voorbeeld de zin ‘u verweekt me als een
pels’) gevoelens van verlatenheid en kracht op de lezers over. Voor Tsvetajeva was
het alles of niets. Iemand die zoveel eist, kan misschien alleen maar teleurgesteld
worden. Ook de brief aan de Amazone eindigde in eenzaamheid: ‘Treurwilg!
Treurende wilg! Wilg, lichaam en ziel van de vrouw! Treurende nek van de wilg.
Grijze haartooi voor het gezicht gekamd,
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om niets te hoeven zien. (...) Lucht en water, bergen en bomen zijn ons gegeven om
de menselijke ziel te begrijpen, die zo diep verborgen ligt. Als ik een treurwilg zie
wanhopen, begrijp ik Sappho.’

Marina Svetajeva, uit Tsvetaeva, a Pictorial Biography (Ardis, Michigan 1980)

Eindnoten:
* Uit Brief aan de Amazone, uitgeverij Vrouw Holle, Utrecht 1982. Vertaling Gertrude Starink.
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Elk gezicht is maar een vertrekpunt
Brieven
Marina Tsvetajeva
Tweede brief
19 juni, 's nachts
U maakt in mij mijn vrouwlijk wezen los, mijn duisterste, binnenste wezen. Mijn
helderziendheid wordt er niet minder op. Bij onverlette helderziendheid tevens een
zalig recht op verblinding.
Mijn zachte (die me verzacht...), ik wil met heel mijn ondeelbaar dubbel wezen,
dubbel en onscheidbaar één, met heel mijn wezen van tweesnijdend zwaard (met de
geruste verdienste niemand te wonden dan mijzelf) bij u binnen, u-in, als de-nacht-in.
‘Strofen en dromen’, simpel gezegd: lezen en slapen. (Alle woorden die u laat vallen
raap ik op.) Zovelen hebben in mij niets dan strofen gezien.
Alles door de ziel, vriend, en alles - in de ziel. (Een zelfvoedende fontein. De
waterwerken van de Grote Koning.) Huid op zich bestaat niet. U weet dat, met uw
animale, geniale neus. (M'n ‘vel zelf’.) Vel is naast beest ook plant: den, spar en
(teerbeminde) jeneverbes...
Zeg ik u in kleur, dan bent u bruin. Als uw ogen.
Lieveling, nog nooit heb ik iemand zulke brieven geschreven (niet sinds ik de pen
voer, nee, sinds de pen mij voert. Toen ik nog engelenpennen had - aan iedereen,
altijd. Maar toch, geloof me.)
Ik weet alles, Man, ik weet dat u oppervlakkig, licht en hol bent, toch raakt uw
dierlijkheid me dieper dan die van andere zielen. U kunt het zo goed koud of warm
hebben, u kunt zo goed honger, dorst en slaap hebben. Buiten uw leegte is er de
leegte die we ons alleen vol sterren of atomen, kortom - bevolkt met levende werelden,
kunnen voorstellen. Wees leeg zoveel u wilt, zoveel u kunt - ik ben het leven dat
geen leegte verdraagt.
M'n kind (laat me dat zeggen), m'n jongetje! Soms antwoord ik u niet direct, want
er zijn woorden die tussen zekere muren niet mogen klinken, die de lucht zelf tussen
zekere muren niet verdraagt. Muren verdragen alles, maar lijden niet; wat ik niet
verdraag, daardoor lijd ik het meest. Weet wel: dat
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mens dat u voor typisch verbaal houdt, is in de grote uren van haar leven die Spartaan
met zijn vosje.1. (Nee, even lachen: met een hele worp vosjes!)
Ik weet niet of u in uw leven overbemind (met liefde overvoed) bent. Waarschijnlijk
wel. Maar ik weet zeker dat niemand (al hoort u het ook voor de duizendste keer)
ooit zó van u gehouden heeft. Na elke duizend komt duizend-en-een. Mijn zo is geen
maat van gewicht, inhoud of tijd, maar een graad van kwaliteit: van identiteit. Mijn
liefde is niet: zo groot, zo zeer, zo lang, maar zó. (Niet wàt houd ik van u, maar hóe
houd ik van u.) Veel vrouwen hebben vast al vuriger van u gehouden, vroeger, en in
de toekomst ook. Allemaal houden ze méér van u. Maar niemand zó. Als mijn liefde
voor de ander uniek is, dan alleen door haar dubbele identiteit - voor de geliefde, en
voor mijzelf. Daarom wordt mijn liefde nooit als liefde herkend.
‘Bemin me groot, mooi en anders!’ Wat mij betreft, ik heb juist altijd gewild, zelfs
geëist dat men van me houdt zoals ik ben, om wat ik ben, omdat ik ben. Niet om wat
ik, volgens u, zou kunnen, moeten of hebben moeten zijn. Die liefde moet bestemd
zijn voor mij, mijzèlf, niet het ideale namaakwezen uit de koker van een derderangs
nieuwbakken dichter, even verliefd als hij geen geboren dichter en denker is. Ik heb
me altijd liever laten fotograferen, spiegelen, herhalen en mishandelen door een
gevoelloze lens, dan me te laten portretteren - oftewel goed behandelen, idealiseren
en bezielen - door een schilder, van wie ik maar moet afwachten of hij een ziel heeft,
die vaak niet meer is dan een hand met één en dezelfde manie.
Behandel me niet slechter dan vroeger de natuur of dan de spiegel nu - dat is al
wat ik, in alle bescheidenheid, van een schilder of minnaar vraag. ‘Elk gezicht is
maar een vertrekpunt.’ - Prachtig, maar voelt u wel welke kant het daarmee (met
mij) op moet? Voelt u mijn echte doel wel aan, waar ik zou zijn uitgekomen, als...?
U wilt me voorbij om me voor te gaan, maar kunt u me wel bijbenen? Een grote
meester kan iets ideëels scheppen: die maakt waarschijnlijkheid tot potentiële
werkelijkheid. Hoge werkelijkheid. De anderen, de kleine meesters van kunst en
liefde, kunnen beter naar de natuur werken (schilderen, beminnen). Maak mij maar
eens - als u kunt.
Ik ben altijd liever gekend en veracht geweest, dan bedacht en bemind. Bekijk me
maar goed en ga anders de buurvrouw ‘scheppen’. Die zal nog blij zijn en zich in
elk van uw ‘portretten’ herkennen, want ze kent zichzelf niet, er valt gewoon niets
te kennen. Leegte die in elke vorm past. Ik ben al geschapen, door God. Eén schepping
is me genoeg. Van zo'n schepper.
Ik kan me slechts vinden in liefde van iemand die me kiest uit alle vroegere,
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tegenwoordige en toekomstige wezens; manlijke en vrouwlijke, water-, vuur- of
luchtwezens, aarde- en hemelwezens. En uit nog meer - want er zijn meer planeten.
Zo ben ik. Bedroef ik u - vergeef me dan te wezen.
Bedenk eens dat als we samen waren geweest, ik niets geweten had van wat ik u
nu verteld heb!
Scheiding brengt alles terecht. Afstand brengt alles dichtbij.
Liefje! Het is vier uur 's ochtends, ik ben bij u, mijn hoofd tegen uw schouder, ik
zou u al mijn gedichten - van vroeger, nu en later - hebben gegeven, niet als waarden
- nee, als dingen die u plezier doen.
En dan nog dit, als u wilt.
Trouw: de onmogelijkheid van een ander (van een ander wezen). De hele rest is
Lucifer (trots) en Luther (plicht). Zoals u ziet, mijn hoofd profiteert van mijn hart.
En neem me eens een avond mee - een hele avond. Om u door zo'n weerzien wat te
vergeten. En om u met ons tweeën te dragen.

Derde brief
Toen ik zoëven op die vagebondbank bij u zat - meer veraf dan dichtbij - barstte mijn
ziel van genegenheid, ik wou uw hand al naar mijn lippen tillen en hem de hele tijd
vasthouden...
Abandon-bank,
Vagebondbank...
(Abandon. Rijke armoe: één woord voor twee dingen, één klank voor twee begrippen
- wat zo'n woord prachtig rekt en tekent.)
Maar u hebt het gezien, we zijn keurig uit elkaar gegaan... (Daar heb je de eerste
vogels! Ons onmogelijk uur!) Ik kan zonder u. Ik ben geen klein meisje of vrouw,
ik kan zonder poppen of mannen. Ik kan zonder iedereen. Maar misschien wou ik
voor het eerst wel van niet.
Misschien zegt u wel: ‘Zo hoef ik u niet’ (even zwak als alle anderen en lang niet
zo mooi). Dan nog: het zij zo! Laat er één ding niet tussen ons zijn: bedrog. Ik
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wil dat je totaal van me houdt, van al wat ik ben, m'n alles. Alleen dàn is er, al dan
niet, liefde. Ik voel me de uwe (ik voel u niet de mijne). Ik ben niet bang dat te zeggen,
evenmin als u bang hoeft te zijn dat dit alleen voor mij, en nooit voor u geldt. Als
uw boompje verwisselen weer begint, dan spring ik weg, als uit een - opverend bootje. Van mijn pijn zult u niets weten. Er zal zelfs geen leegte zijn, want ik heb in
uw leven geen plaats bezet. Wat de ‘leegte van de ziel’ betreft - hoe leger ze is, hoe
beter ze zich vult. Alleen fysieke leegte telt. Het leeg staan van deze stoel. Er komt
in uw leven nooit een stoel, waarop ik mis.
Onze eeuwigheid is van een uur dat al voorbijgaat. Ik wil van u maar één ding:
uw goedvinden dat ik van u houd. Alleen die armzalige woorden: ‘houd van me zoals
je wilt en niet wilt: met je hele jij.’
Ik heb het niet over het leven. Niet over de loop der uren. Ik weet dat elk leven en
uur al bezet is en ik zal de laatste zijn om in de rechten van eigenaars te treden (rechten
en eigenaars: twee woorden die ik evenzeer verafschuw). Mijn liefde hoort bij geen
enkele tijd of plaats. Ze is nooit een binnengaan in die en die slaapkamer op dat en
dat uur. Het is een weggaan uit alles, om te beginnen uit mijn eigen vel. Na afloop
volgt de grote terugkeer in mijzelf. Zolang ik van u houd ben ik altijd tùssen u en
mij; nooit in u of mij. Onderweg - als een waterstraal of trein. Welke tijd heeft ooit
liefde kunnen afpalen, wanneer de ziel zelf die liefde onbekrompen opspuit (ik hóúd
het niet meer van liefde - waar? - in mijn lijf), want van liefde is het eerste woord
‘altijd’ en het laatste ‘nooit’. Haar uur is noen noch middernacht, dat is versleten
verliefdenpraat. Wat de tijd meent af te palen aan liefde is iets anders. Dat is het
opgeven van liefde. Elke weg die ophoudt bij een slaapkamer is de verkeerde en de
enige waarop ik geen voet zal zetten.
Ik heb het over uw goedvinden van mijn inwendig stromen, want die stroom is
strembaar, die ook. Ik strem al. (Nu al niet meer.)
Ik wil van u mijn vrijheid jegens u. Mijn vertrouwen in u. Mijn liefde voor u, door
u aanvaard. En de zekerheid dat ze u niet tot last is.
De hemel is volslagen helder. Links, boven de jonge klokketoren, de dageraad.
Onschuldig en eeuwig. Ik houd van je zoals ik had kunnen houden van je zoon die
je had moeten zijn.
Denk niet dat ik neerkijk op je gewone aardse wezen. Ik houd van alles van je,
van je blik, je glimlach en je gang, je ingeboren, aangeboren, ingeschapen luiheid,
en heel je duistere (voor jou, niet voor mij) aanzet van een ziel: van goedheid,
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mededogen en zelfverloochening. Laat dat alles vóór noch door mij zijn - wat zou
dat! Ik wil zoveel van je, dat ik gewoon niets wil. (Geen beginnen aan.)
Maar weet wel, m'n gast van een uur, dat niemand jou ooit... (niet zoveel, maar
zó. Aldus, duswege, mijnentwege). En, zelfs als ik je loslaat en afsta - zoals ik iedereen
alles afsta, aan iedereen voorrang geef - dat ik je nooit verlaat.
Ochtendlicht. Ik ben zo kalm als een dode en ik zeg je, in deze absolute helderheid
van hemel en hoofd: ‘met jou heb ik het hele thuis van een hol nodig en de volle
ruimte van de nacht. De hele nacht buiten en de hele nacht binnen.’
Wat is het aardse leven droef. Wat een abandon. Ik druk je hand tegen mijn lippen.
Schrijf me, schrijf me toch. Ik zal met je brief slapen. Ik moet iets levends van je
hebben.
De hemel is vol roze schelpen. (Als de hemel pas het strand is, wat moet de zee
dan zijn?) Dit is het gevoeligste uur. Slaap in vrede. De eerste stappen op straat, een
passerende werkman. En de vogels.
Dageraad van een juni-zaterdag.

Vierde brief
Nog een paar woorden in uw ochtendslaap, - daarnet kon mijn hand van teveel
genegenheid de pen niet meer vasthouden.
Er liggen twee stenen, twee gelukzalige bergen op mijn hart - van mij voor u - en
ik aarzel; u moet het weten, maar als u een ziel hebt dan kwets ik. Ik kan beter
afwachten. Niet twee stenen: twee wilde dromen, in dit leven onuitvoerbaar, in het
andere ondroombaar, aangeboren, vóór mij geboren dorst, de geheimste dorst van
heel mijn wezen, verzegeld als het putwater door de steen van Ringstetten, zodat
Undine niet meer naar huis kan: zichzelf niet terug kan vinden.2. (Wat ons is
aangeboren is vóór-ons-geboren. Onze aangeboren dorst is onze geboortezee.)
Twee dorsten die samen één zijn, de één bestaat niet zonder de andere. Waarvoor
ik ben komen leven en waarzonder ik vertrekken moet.
Wie weet? U deed eens in mijn bijzijn een uitspraak die me toen al (ik had alleen
een glimp van u opgevangen) pijnlijk schroeide. (Vergeet niet: ik leef vooruit, ik ben
het leven vóór!)
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Deze brief zal u op een dag even duidelijk zijn als mijn handschrift. Maar die dag
komt te laat.
Ochtend van dezelfde juni-dageraad.
Postume opmerking
(Slechts bij een werkelijk groot wezen wekt zo'n brief geen ijdele glimlach. Groot
in alles of groot in de liefde. Casanova huilde om heel wat minder!)

Vijfde brief
25 juni, zondag.
Vriend! Ik word op het ogenblik verscheurd tussen twee verzoekingen: u en de zon.
Twee vlakken: zand - m'n papier en steen - m'n balkon. Allebei schoon, allebei hard,
allebei slaapwekkend. Het zand dan maar!
Gisterenavond was er geen licht; ik heb mijn handen opgevreten van begeerte u
te schrijven (van woede het niet te kunnen). Ik had zulke ware, ziende woorden over
u, voor u. Eén groot kolken, een bergbeek gelijk. Mijn uur met u was me ontroofd,
ontrukt, ontstolen. Ik ben op de grond gaan liggen grommen als een hond.
Ik heb net iets ontdekt: die ander had de letter r - van het alfabet mijn allerliefste,
mijn eigenste en wezenlijk manlijke letter;3.
ruig, ridder, rots, Sparta, al wat recht, hard, sterk in me is.
Bij u: sjoemel, sjouw, slap, en vooral: chéri!
Chéri, ik weet dat het tegen de orde is: 's ochtends vroeg liefhebben in plaats van
schrijven. Maar het gebeurt zo zelden, zo nooit! Ik ben steeds bang dat ik droom;
straks word ik wakker en dan is er weer: ruig, ridder...
vertaling Jan Robert Braat
Uit: Marina Tsvetajeva, Negen brieven met een achtergehouden tiende en
een ontvangen elfde. Uitgeverij Pegasus, Amsterdam 1992. Vertaling en
nawoord Jan Robert Braat. Verschijnt oktober 1992.

Eindnoten:
1. Spartaan met zijn vosje: Een Spartaan had een geroofd vosje onder zijn hemd verstopt. Het dier
reet de buik van zijn rover open, maar deze gaf geen kik en stierf zonder een klacht. (Plutarchus:
Het leven van Lycurgus).
2. In het gelijknamige sprookje (1811) van Friedrich Baron de la Motte Fouqué (1777-1843) laat
de waterkoningin Undine de waterput van kasteel Ringstetten dichtmetselen om aldus de wraak
te beletten van het watervolk waartoe zij behoort.
3. Die ander: waarschijnlijk llja Ehrenburg, aan wie de cyclus ‘Sneeuwhopen’ in ‘Het Vak’ (1923)
is opgedragen. Het eerste gedicht van de cyclus is een lofzang op de letter R in diens naam.
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Beelden van Marlène Staals
Het werk van Marlène Staals heeft een sterk architectonisch karakter. Zij construeert
ruimtes die lijken te referen aan gebouwen met een openbare functie, zoals
telefooncellen, abri's, brughuisjes, misschien zelfs pissoirs. Ze doen ook denken aan
meer persoonlijke ruimtes, bij voorbeeld een douchecabine, een biechtstoel.
In haar recente werk is die directe associatie met een bestaande openbare ruimte
minder voor de hand liggend. De ruimtes die nu ontstaan zijn zelfstandiger, abstracter.
De materialen waaruit haar beelden zijn opgebouwd, versterken de link met
architectuur. Uit metaal en glas en houten casco's die bestreken zijn met cement of
zand, met roosters, kokos- en rubberen matten ontstaan haar kamers en gebouwtjes.
Opvallend is dat Marlène Staals bij de afmetingen van haar werk uitgaat van de
menselijke maat, haar eigen maat. Daardoor groeien haar beelden je als het ware niet
boven het hoofd, ze imponeren niet door hun grootse volumen, maar meer door de
gesuggereerde intimiteit.
De beelden van Marlène Staals beïnvloeden de ruimte waarin ze geplaatst zijn. Ze
kunnen deze dragen, er iets aan toevoegen. Maar die omringende ruimte heeft ook
zo haar werking op de beelden zelf. Ze geven commentaar op elkaars aanwezigheid.
Voor de beschouwer is deze wisselwerking soms heel ironiserend, een
verpersoonlijking van het beeld, de omringende plek, architectuur in het algemeen.
Het in de tentoonstellingsruimte aanwezige licht kan door de beelden heen
dwarrelen. Soms gefilterd door glas, gebroken door een rooster, werpen ze hun
schaduw af. Ze creëren doorkijkjes en accentueren hoeken, afscheidingswanden. Het
licht speelt met de open- en geslotenheid van het beeld. En ondanks dat de maten
het niet toelaten, lijkt het of je haar beelden daadwerkelijk kunt binnengaan. Maar
alleen de ogen wandelen rond door de verschillende ruimtes, houden hier en daar
stil, gekoesterd door het binnenvallende zonlicht, of vinden er bescherming.
Voor Marlène Staals zijn haar beelden plaatsen waarin en waarmee ze zou willen
leven.
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Zonder titel, oktober 1990, multiplex, cement/pigment, rooster, glas, 1,75 × 1,36 × 0,55 cm.
Foto: Marlène Staals.
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Zonder titel, december 1990, multiplex, cement/pigment, geschuurd glas, rubberen mat, 1,85 × 1,10
× 0,60 cm Foto Marlène Staals
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Zonder titel, december 1991, granitto, metaal, glas, 1,90 × 1,23 × 0,58 cm.
Foto. Michiel Hofmans
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Zonder titel, februari 1992, multiplex, zand, metaal, kokosmat; 1,50 × 1,70 × 1,35 cm
Foto Michiel Hofmans
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Met de billen bloot
Dorelies Kraakman
Scatologische humor in de brieven van George Sand
In de brieven van George Sand staat een niet onaanzienlijk aantal geestigheden,
grappen, woordspelingen, grofheden en schuine moppen dat verwijst naar het
lichaamsdeel onder de gordel: het onderlijf. Het niveau van de humor wisselt met
de ‘toon’ of de literaire strategie die de auteur gebruikt. Er zijn geestigheden en
schunnigheden te vinden. Al die grappen hebben zelden het functioneren van de
genitaliën of de geslachtsorganen zelf tot onderwerp. Het achterwerk en de faecaliën
daarentegen spelen een grote rol. Heel Rabelaisiaans. Van Rabelais naar Mikhail
Bakhtin is het maar een kleine stap en we zullen zien dat de manier waarop hij de
scatologische humor heeft behandeld aanknopingspunten biedt om George Sands
dubbelzinnige houding ten aanzien van de lichamelijke liefde naar voren te brengen.1.
De Bakhtiniaanse lezing van de humor in de correspondentie van George Sand
die ik wil presenteren, impliceert dat ik deze correspondentie plaats binnen de context
van het openbare vertoog.2. Dit om verschillende redenen.
Ten eerste circuleerden in de tijd van George Sand brieven in familie- en
vriendenkringen, waar ze hardop werden voorgelezen behalve wanneer de auteur
bepaalde voorzorgsmaatregelen had getroffen (en zelfs dan nog...). Bovendien heeft
George Sand een aantal van haar brieven tijdens haar leven laten publiceren.
Vervolgens is het bekend dat zij haar brieven welbewust stileerde omdat ze voor
haar een onderdeel vormden van haar literaire werk. Een van haar stijlmiddelen is
humor, waarvan ze zich overigens ook in haar minder ‘intieme geschriften’ bediende.
Mijn lezing van een aantal passages uit de correspondentie van George Sand is
niet alleen gevoed door de Bakhtiniaanse theorie over scatologische humor, maar
ook door die van Freud over de relatie tussen de grap en het onbewuste.3.
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Geïnspireerd door de gedachten van deze twee theoretici zal ik een lezing voorstellen
die een overschrijding van seksuele differentie onthult in sommige dubbelzinnige
passages uit de brieven.

Lichaam en seksualiteit in de correspondentie
Het lichaam speelt een belangrijke rol in de correspondentie van George Sand.4. Als
zij het over seksualiteit heeft, of andere wetenswaardigheden met betrekking tot het
onderlijf ten beste geeft, wordt George Sands stijl gekenmerkt door verschillende
manieren van uitdrukken die je grofweg in drie categorieën zou kunnen indelen.
Ten eerste de uitspraken over liefde en hartstocht, waarin zij uiting geeft aan de
idealistische en romantische visie van de ondeelbaarheid van geestelijke en zinnelijke
gewaarwording. Het ware in liefde en hartstocht is ‘het wonder dat zich gelijktijdig
in iemands ziel en lichaam voltrekt’. (1748, 1838, aan A. Grzymala)5. Zij verafschuwt
de cynische houding van mensen die lichamelijke liefde als ‘pure noodzaak’ los zien
van het spirituele gevoel en verfoeit de seksuele grappen die nog steeds in de mode
zijn als tafelgesprekken:
‘(...) Gister heb ik gedineerd bij Mme de Malus. Haar aardige vader
vertelde ons tussen andere beleefdheden door “dat zolang een vrouw haar
achterste nog niet kwijt was, zij geen reden tot klagen had”. Mme de Malus
zag eruit alsof ze erg te lijden had onder deze grap. Overigens deed hij
ons het genoegen na het eten op te stappen. (...)’ (68, 1824, aan C.
Dudevant)
‘(...) Iedereen is hier onuitstaanbaar vrolijk. (...) Ik herinner me hoe
vervelend ik het vroeger vond om naar die onbetamelijke gesprekken te
luisteren waarin de liefde altijd als een schim wordt behandeld en waarin
sterke karakters volhouden dat de behoefte, enkel en alleen de
aantrekkingskracht van lust, het doel is van alle affecties op dat gebied
(...).’ (101, 1825, aan A. de Sèze)
Het is duidelijk dat Sand niet met de liefde spot. Toch worden haar verheven
gedachten over de romantische liefde, zoals ik verderop nog zal aantonen, hier en
daar ondergraven door haar scatologische humor.
Een tweede categorie wordt gevormd door al haar opmerkingen over
lichaamsfuncties zoals menstruatie, zwangerschap en ontlasting die over het algemeen
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ondubbelzinnig van aard zijn. Zelfs als zij min of meer literaire stijlmiddelen gebruikt,
of eufemismen, bijvoorbeeld wanneer zij het heeft over ‘een zeer natuurlijke crisis’
die van haar dochter ‘een vrouw’ heeft gemaakt, is het moeilijk daarin bewuste of
onbewuste dubbelzinnigheden aan te geven.6.
De derde categorie is die van de min of meer ongegeneerde grappen over de streek
onder de gordel die belachelijk wordt gemaakt of gewoon ontbloot. Ik wil me hier
vooral met deze laatste categorie bezighouden. Zoals ik al eerder opmerkte, komen
de geslachtsdelen zelf nauwelijks aan bod in deze groep. George Sands humor
kenmerkt zich door een overwicht aan scatologie. Dit overwicht heeft veeleer te
maken met een persoonlijke voorkeur dan met een algemeen cultureel kenmerk in
de tijd van George Sand, zoals het citaat over de tafelgesprekken al aangaf. In kringen
van vrienden en onder gasten van George bediende men zich blijkbaar veelvuldig
van seksuele grappen. In een van de zeldzame gevallen in de correspondentie waarin
er sprake is van een woordspeling op het mannelijke geslachtsdeel is de bedenker
van de woordspeling haar vriend Duteil. Het betreft een gezamenlijk geschreven
brief, dat wil zeggen dat de twee vrienden om de beurt de pen ter hand namen:
‘(...) George: Als u nieuws over de streek wilt horen dan zullen we u wat
moois vertellen. Kunt u geloven dat die kleine dikkerd van een Culon er
echt over denkt om te gaan hertrouwen? Hij heeft het heel erg te pakken
van Madame Sallé. Er wordt zelfs gefluisterd dat hij geprobeerd heeft
haar te verleiden.
Duteil: Mevrouw heeft zichzelf zeer koen te weer gesteld en de ophaalbrug
van 't manneke bleef in haar handen steken. (...).’ (232, 1829, aan Charles
Meure)
Soms bestaat een fragment uit een mengeling van stijlen die in hun geheel genomen
het humoristische effect teweegbrengen.
In 1823 schrijft George Sand aan haar vriendin Emilie de Wismes die net als zij
oud-kostschoolleerlinge van het klooster van de Engelse Augustinessen is. Ze
onderhoudt haar over het huwelijk en de echtelijke liefde en geeft toe dat zij net als
Emilie een ‘betreurenswaardige mening’ had over het huwelijk tot het moment waarop
zij zich aan Casimir ging hechten. Daarna verandert ze van toon:
‘Dat is een te lang hoofdstuk: maar er is zoveel te vertellen dat het moeilijk
is om kort te zijn.
Ik heb het gevoel dat je met mespot met je “Mevrouw de Barones”. Maak
als je blieft
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George Sand en Musset op de boot van Marseille naar Gênes Archief Roger Viollet
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niet zulke flauwe grappen. Onze bewoners hier uit de Berry doen het beter:
zij noemen me “Mevrouw de Gravin”*. (...) Onze streeknamen doen niet
onder voor die van jullie. Jullie mogen dan meneer Geil hebben, wij
beschikken over Geilstad en meneer Vurig. (...) Maar wat helemaal leuk
is is de naam van een koetsier van een slecht rijtuig dat rammelkast heet
en dat de dienst onderhoudt tussen La Châtre en Châteauroux. Stel je voor
dat die arme man zonder flauwekul Schijtkast heet. Ik schaam me ervoor
een dergelijk woord op te schrijven en toch spreken de nette mensen uit
deze streek het zonder pardon uit. Verder hebben we nog mevrouw Dikgat,
mevrouw Vilein en meneer Beschimmeld. Het kasteel van Rochefolle is
een oude zeer romantische ruïne liggend op een rots die zich uitstrekt over
een vijver die weer een waterval vormt die uitkomt in de met bossen
overdekte bergen. Niet ver daarvandaan bevindt zich de Behaarde Kust
en dichtbij ons in de buurt staat het Kontkasteel en nu wil ik wel eens
weten of dat Frans of Engels is?’*7. (46, 1823, aan E. de Wismes)
Hier hebben we een aaneenschakeling van grappen met veel woordspelingen erin.
De opeenvolging van Gravin, Geil, Schijtkast, Dikgat, Vilein en Beschimmeld leidt
niettemin tot de beschrijving van een zeer romantisch landschap. Tussen de regels
door schemert eveneens een vermenging van mannelijk en vrouwelijk: de rots die
zich uitstrekt, de vijver en de waterval*. Het interessante is dat dit romantische
landschap in- en uitgeleid wordt door woordspelingen over gat, anus en stront. Als
men de beschrijving van het landschap wil lezen als een nogal vage en romantische
toespeling op de liefde tussen man en vrouw, dan is de context van deze toespeling
scatologische humor. Naast een onderhoudend spelletje tussen briefschrijfster en
lezeres wordt het fragment een burlesk commentaar op de passage die eraan voorafgaat
en waarin ‘het geluk van de jonge dames’, zoals Aurore dat zo mooi kan zeggen, op
dubbelzinnige wijze wordt afgeschilderd: de vrouw moet haar eigen wil ontkennen
om geluk in de liefde te kunnen vinden, want ‘in de baard ligt de almacht’.

*

*

*

Mevrouw de Gravin. In het Nederlands gaat de woordspeling verloren. In het Franse
Comtesse zit in de uitspraak het woord “con” dat hetzelfde register beslaat en ook
hetzelfde betekent als ons woord kut.
In het Frans staat er ‘le château d'Arse’, de woordspeling verwijst in dit geval naar het
Engelse woord ‘arse’, kont of achterste. Door de -e toe te voegen verzekerde George
Sand zich van de Engelse uitspraak. In de streek, le Berry, spreekt men de -s trouwens
uit in de naam van dit kasteel.
Rots in het Nederlands is in de eerste plaats vrouwelijk, maar kan ook mannelijk zijn, de
vijver is in het Nederlands mannelijk en de waterval eveneens. In het Frans: le rocher, un
étang, une cascade. Het spel met mannelijk en vrouwelijk gaat in het Nederlands dus verloren.
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Op een meer verbeten manier die zij aan haar vijanden ontleent, plaatst Sand liefde
en ontlasting naast elkaar in een brief aan Jules Boucoiran:
‘(...) Ik heb alweer vijf dagen last gehad van een afschuwelijke dysenterie
(sic). Mijn reisgenoot is ook heel erg ziek. We schreeuwen het niet van de
daken want in Parijs laten we een heleboel vijanden achter die zich in de
handen zouden wrijven en zouden zeggen: “Ze waren in Italië en ze waren
aan de schijterij! Wat een genot voor ons, ze zijn ziek!” (...).’ (741, 1834,
aan Boucoiran)
Als je het leedvermaak in acht neemt waarmee de massa het verliefde stel
Sand-Musset beziet, dan neemt ‘de schijterij’ die hun ‘verblijf in Italië’ bederft en
die de vijanden ‘genot’ verschaft de plaats in van seksuele activiteiten. Het effect
van deze verplaatsing is eerder sarcastisch en vernederend dan humoristisch: hun
vijanden zouden zich immers verkneukelen over de seksuele onmacht van het paar.8.

Scatologie en sekseverschil
Volgens Freud moeten obscene taal of schuine moppen een seksuele drift bevredigen,
namelijk het exhibitionisme. Deze drift kenmerkt zich over het algemeen door een
actieve of passieve neiging, dat wil zeggen zij is nog steeds volgens Freud ofwel
‘mannelijk’ of wel ‘vrouwelijk’.9. Eigenlijk komen obsceniteiten net als meer verfijnde
geestigheden voort uit een exhibitionisme dat als doel heeft de ander in het hemd te
zetten of zichzelf bloot te geven. Dit ontbloten beperkt zich niet tot de genitaliën,
met andere woorden tot die delen die het sekseverschil betreffen, maar strekt zich
uit tot hetgeen beide seksen met elkaar gemeen hebben en wel de uitwerpselen en
alles wat daarmee verband houdt, dus alles wat beladen is met schaamte.
In Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten legt Freud deze seksuele
betekenis die hij aan scatologische humor geeft uit met behulp van het feit dat in de
seksualiteit van kinderen het verschil tussen de seksen nog verhuld is. Een andere
interpretatie die volkomen met Freuds ideeën over vrouwelijke seksualiteit
overeenstemt, zou zijn dat scatologische humor een ontkenning van het sekseverschil
is.10. We weten dat George Sand soms de spot drijft met ‘het kleine verschil’. Zij
houdt ervan zich als man te verkleden en zo de mensen van haar dorp en ook de
Parijse wereld op het verkeerde been te zetten.
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Omgekeerd spot ze met dikke heren door ze te vergelijken met zwangere vrouwen
of met vrouwen die net zijn bevallen. Ze vraagt haar vriend Louis Caron om voor
haar een elastische ceintuur te kopen vanwege haar ‘dikke buik’ die ze aan haar
bevallingen heeft overgehouden en ze plaagt hem met zijn eigen dikke buik die van
een nog grotere ‘omvang’ zou zijn. (215, 1828, aan L. Caron) Als haar vriend Planet
vader is geworden schrijft ze aan Gustave Papet dat Planet: ‘zojuist van een klein
mormel is bevallen’. (1446, 1837, aan G. Papet) En in een andere brief:
‘Planet is vader geworden van een kolossaal jongetje. Hij schreeuwt als
een speenvarken. Het schijnt dat hij niet veel te verduren heeft gehad,
maar hij (Planet, D.K.) ligt er toch niet minder om in bed, omdat bij hem
vanwege kraamvrouwenkoorts (...).’ (1430, 1837, aan Gustave Papet)
Het groteske functioneert hier om heel duidelijk een belangrijk onderscheid tussen
het mannen- en het vrouwenlichaam aan te geven juist door een loopje te nemen met
het meest essentiële verschil, het moederschap.11.
Voor wat betreft de grappen met een scatologisch karakter is er veeleer sprake
van een (onbewuste) overschrijding van het verschil. We moeten even naar Freud
terugkeren om deze hypothese te kunnen bevestigen. De gelijkstelling van actief aan
mannelijk en van passief aan vrouwelijk betekent voor Freud dat mannen anderen
in hun hemd zetten en dat vrouwen zichzelf blootgeven. Doordat het fatsoen vrouwen
ertoe dwingt hun exhibitionistische drift af te remmen, verzwakt deze aanzienlijk:
‘Bij de vrouw wordt deze passieve neiging tot exhibitionisme bijna altijd
opgeheven door een sterke afweer die te maken heeft met kuisheid. (...)
Haar kleding biedt haar echter een ontsnappingsmogelijkheid; (...)’12.
Welnu, grote gaten in George Sands hemden bieden haar een ontsnappingsroute:
‘Onze fondsen zijn te laag, ik heb het heel moeilijk gehad en moest ook
nog zoveel herschrijven aan mijn boek dat het nog steeds niet af is. Ik heb
niet eens je kamer kunnen laten behangen. Ik draag hemden waardoorheen
mijn achterwerk zichtbaar is. Je zou eens moeten zien wat voor gaten erin
zitten’, schrijft zij aan haar zoon. (2128, 1840, aan Maurice).
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‘Ik moest zo vreselijk lachen toen hij weg was dat ik mijn achterste liet
zien, waarop Rollinat Latijnse verzen heeft gedeclameerd (...).’ (1446,
1837, aan G. Papet)
Als een vrouw al iets toont dan is het dus haar achterste.
De man daarentegen, bij wie het instinctmatige bijna niets aan wezenlijke kracht
heeft ingeboet, maakt zijn seksuele avances met behulp van zijn actieve
exhibitionisme. Wanneer de afwijzing van vrouwen of het maatschappelijk verbod
hem een onmiddellijke bevrediging onthouden dan kan hij het gemis compenseren
door zich van schuine moppen of geestigheden te bedienen om op die manier de
vrouw met de billen bloot te krijgen voor de ogen van een of meerdere (mannelijke)
getuigen.
Het tappen van schuine moppen bevredigt op die manier de vijandige en sadistische
bestanddelen van zijn instinct die in werking worden gesteld door het verbod en het
bevredigt tegelijkertijd het libido van de toehoorders. Vandaar dat geestigheden en
obsceniteiten meestal zoveel succes oogsten.
De relatie die ik heb gelegd tussen scatologische humor en exhibitionistische drift
- met de toevoeging dat het hier om een ontkenning van het sekseverschil zou gaan
- en het feit dat de actieve component van dit instinct mannelijk is, maakt het mogelijk
een ‘grensoverschrijdende’ lezing van George Sands humor te presenteren. Je zou
kunnen veronderstellen dat scatologische grappen George Sand in staat stellen om
actief, dat wil zeggen vanuit een ‘mannelijke’ positie de ander in haar of zijn hemd
te zetten en zo het sekseverschil aan haar laars te lappen.13. Eigenlijk ben ik door al
deze passages samen te nemen tot een lezing gekomen waarin het sekseverschil te
verwaarlozen is of zelfs ontkend wordt. Als je de grappen van Sand bij elkaar plaatst
dan zie je dat ze meestal het achterwerk en aanverwante zaken betreffen. Met andere
woorden het liefst krijgt Sand zowel in haar actieve als passieve exhibitionisme de
ander met de billen bloot en het achterwerk is nu juist datgene ‘wat de seksen
gemeenschappelijk hebben’.
Een Bakhtiniaanse leeswijze van dergelijke passages kan deze psychoanalytische
interpretatie bevestigen. ‘Zijn achterste tonen’, een obsceen gebaar, keert een
hiërarchische relatie tussen het ‘hoge’ en het ‘lage’ in de algemene culturele
verhoudingen om. De omkering of omverwerping kan betrekking hebben op machts-,
klasse- en sekseverhoudingen.14. Door het ‘gemeenschappelijke’ bloot te geven, heeft
George Sand als het ware lak aan de ‘almacht’ die door het verschil tussen de seksen
aan de mannen toekomt.
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‘Even over Maurice, als iemand hem wil kussen draait hij zijn hoofd weg
en laat zijn achterste zien.’ (57, 1824, aan haar moeder)
‘Met je zus gaat het nog steeds goed. Ze laat haar achterste voor een
aardbei aan voorbijgangers zien.’ (498, 1832, aan haar zoon)
‘Ik sta laat op en stel het bepaald niet op prijs als er veel mensen om me
heen zijn op het moment dat ik me aankleed. Voor jou geldt dat jij in eigen
persoon kunt komen wanneer je wilt, gezien het feit dat mijn achterwerk
voor jou niet bestaat.’ (1357, 1837, aan A. Duteil)
In een brief aan mevrouw Gondouïn Saint-Agnan, een vriendin met wie zij een jaar
of tien bevriend is geweest, herschrijft George een verhaal dat dezelfde mevrouw
Saint-Agnan haar over een jonge bezoeker aan hun huis had verteld, iemand die op
dat moment door ‘schijterij’ werd geplaagd. Met een zeker sadistisch genoegen laat
George de broek van de arme jongen helemaal zakken, terwijl ze zich tegelijkertijd
met hem identificeert:
‘Uw brief, lieve tante heeft ons tot tranens toe aan het lachen gemaakt,
zozeer zelfs dat ik er een nachtmerrie aan heb overgehouden en de hele
nacht op van de zenuwen ben geweest. Ik zag steeds maar weer die
ongelukkige jonge man voor me op de wc-bril. Ik wilde de smerige dampen
die ik dacht in te ademen ontvluchten, mijn voeten waren door een
onzichtbare macht vastgeketend, zoals dat altijd gebeurt in dit soort dromen
en omdat ik mijn neus steeds dichtkneep, werd ik verstikt wakker, toen
sliep ik weer in en terwijl ik dacht verwikkeld te zijn in het onheil van deze
ongelukkige zag ik hoe Félix (de bediende bij de familie Saint-Agnan,
D.K.) me net als hem met blik en veger achtervolgde, om me zo snel
mogelijk de trap naar beneden te laten afdalen. Uiteindelijk had ik me zo
met mijn onderwerp geïdentificeerd dat ik op mijn beurt ook dacht last
van koliek te krijgen en dat ik me tot mijn grote schrik midden op straat
zag zitten, ten prooi aan gebeurtenissen (...) Deze elegante officier, deze
echte Dandy (nadruk van G.S.) uit het leger koesterde sinds een maand
een zoete droom waarin hij hoopte zijn opwachting bij u te kunnen maken,
omdat hij zich uw bevallige manier van dansen nog voor de geest kon
halen evenals uw elegante verschijning. Sinds een maand werd dit
verlangen nog eens extra geprikkeld door alles wat hij ons over u en uw
dochters hoorde vertellen, en omdat hij niets liever wil dan zo snel mogelijk
trouwen, zoals iedereen die geen cent te makken heeft, had het maar weinig
gescheeld of hij was met jullie alle vier tegelijk in het huwelijksbootje
gestapt. Op het moment dat hij vertrok wilde hij een
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aanbevelingsbrief voor u. (...) Ik had wel verwacht dat zijn zuinige blik,
zijn rechte rug en zijn hele houterige voorkomen op uw lachspieren zouden
werken. Maar ik had nooit kunnen bevroeden dat hier het toppunt van
belachelijkheid zou ontstaan, dat een onvoorziene en echt zeer
beklagenswaardige omstandigheid! de lachlust zou opwekken. Mevrouw
de Périgny naar wie hij hier verschrikkelijk heeft zitten lonken en die dat
hoogst vermakelijk vond kwam niet meer bij toen ik haar dit verhaal
voorlas dat u beschrijft met een groot gevoel voor stijl dat het onderwerp
helemaal tot zijn recht laat komen.15. We kunnen zijn naam niet meer
uitspreken zonder er het toevoegsel schijter bij te noemen en zonder ons
zijn gezicht aan het eind van het bezoek voor te stellen toen hij gekweld
door vreselijke voorbodes beurtelings rood en bleek werd. (...) Ik wil de
heer Victor Hugo schrijven en hem voorstellen om dit interessante en
nieuwe avontuur op rijm te zetten, en als hij het niet uitermate dramatisch
vindt, zoals deze heren het uitdrukken, dan heeft hij er geen snars van
begrepen (...).’ (274, 1830, aan mevrouw Gondouïn Saint-Agnan)
Het einde van dit fragment laat zien dat George Sand niet twijfelde aan het literaire
gehalte van haar verhaal en dat literatuur dubbelzinnig is. Het betreft een dagelijks
verhaal: een jongeman komt op bezoek bij een familie en valt in ongenade. De aard
van het ongeluk maakt dat hij in zijn hemd staat en maakt ook zijn plannen belachelijk.
De vrouwen die meestal het voorwerp zijn van seksuele avances en grappen draaien
de rol om door de man uit te kleden die hierdoor ‘afgaat’. In de werking van dit
verhaal, een kritiek op de seksuele voorrechten van mannen, zien we de ontwrichtende
kracht van scatologische humor en de juistheid van Bakhtins theorie. Een Freudiaanse
lezing geeft ongeveer hetzelfde resultaat op voorwaarde dat in dat geval Freuds
uitgangspunt van de gelijkstelling van actief exhibitionisme aan mannelijkheid wordt
overgenomen.
De identificatie van de schrijfster met het bespottelijke lot van de jongeman geeft
ons de kans het gebied van een andere vorm van grensoverschrijding te betreden.
Naar mijn mening komt deze identificatie voort uit George Sands ambivalente
gevoelens ten aanzien van haar eigen sekse. In haar versie van het gebeurde
identificeert George Sand zich ‘zo’ met de jonge man in zijn lastige en beschamende
toestand dat de lezer zich op zijn beurt de schrijfster kan voorstellen in de rol van
jonge aanbidder van mevrouw Saint-Agnan en haar dochters. Deze mogelijkheid
wordt gevoed door George Sands gewoonte om zichzelf bij sommige vrouwen in de
rol van aanbidder op te werpen, of om zich als zodanig voor te doen.16. Zou het kunnen
dat zij zichzelf een beetje
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blootgeeft door breed uit te meten over de vruchteloze pogingen van de jonge Dandy?
Ik wil eindigen met een citaat uit een brief aan Duteil waarin Freud en Rabelais
beiden aanwezig zijn:
‘Liszt liet vanavond een scheet die hij Solange in de schoenen schoof. Miss
Wind bezong er in alle toonaarden de geur van. De kousen van mevrouw
d'A[goult] bleken helemaal nat te zijn als gevolg van de slappe lach. Ik
verdenk meneer Demay ervan dat hij de deur van het gemak open laat
staan als hij naar achter gaat en ik weet niet of dat geen redhibitore zaak*
is.’ (1524, 1837, aan A. Duteil)
Deze voorstelling van een avond op Nohant geeft ons een beeld van het Rabelaisiaanse
‘groteske lichaam’, in de zin van het collectieve lichaam waarvan alle gaten open
zijn: de scheet van Liszt wordt deel van iedereen. De gezamenlijke lach betekent
solidariteitsgevoel en het tijdelijk opschorten van (hiërarchische) verschillen. Duteil
wordt door de briefschrijfster uitgenodigd aan die lach deel te nemen. Vervolgens
verandert haar stijl. Terwijl ze doorgaat met het maken van scatologische grappen
zet George Sand meneer Demay, de huisonderwijzer van Maurice, letterlijk buiten
spel - stuurt hem ‘naar achter’. Hij mag dan wel de deur open laten staan, George
Sand slaat hem toch weer voor zijn neus dicht en geeft hem zo een trap na. Meneer
Demay die buiten de algehele vrolijkheid wordt gehouden, wordt het onderwerp van
George Sands schuine moppen. Ze maakt letterlijk ruilwaar van hem: een ‘redhibitore
zaak’ tussen haarzelf als vrouw en haar vriend Duteil, een man.
In haar humor en met name in haar scatologische grappen laat George Sand een
ambivalente houding zien met betrekking tot sekse en seksualiteit. Eenmaal
blootgesteld aan de natuurlijke en bijtende gevolgen van de ‘cholera morbus’ duurt
het niet lang of de verheven meningen van Sand over de liefde en de noodzakelijke
eenheid van lichaam en geest worden minder hoogdravend en ook haar categorische
weigering om een cynische libertijn te zijn, komt op dat moment in het geding.
Wanneer zij een grap maakt waar een ‘luchtje’ aan zit, kun je er zeker van zijn dat
zij van het sekseverschil een potje maakt.
Vertaling Désirée Schyns

Eindnoten:
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2. Mikhail Bakhtin, The dialogic imagination, ed. Michael Holquist, Austin 1981.
3. Sigmund Freud, Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten (1905). Fischer Taschenbuch
Verlag, Frankfurt am Main 1983. Zie ook Sarah Kofman, ‘La femme dans le mot d'esprit’, in:
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kant van mevrouw de Périgny die eerst ongevoelig is gebleven voor het “verschrikkelijke
gelonk” en dat niet meer is op het moment dat haar het stuk met de noodlottige afloop wordt
verteld.
16. We kunnen hierbij denken aan de brieven aan Marie D'Agoult, aan Marie Dorval en aan Pauline
Garcia. In een brief aan de eerstgenoemde verklaart ze van goede wil te zijn door op te merken
dat als Marie in een of andere smerigheid trapt dat lekker ruikt. Zie: Jacques Vier, La comtesse
d'Agoult et son temps. Deel 1, p. 208, Paris 1955. Zie ook: Dorelies Kraakman, ‘George Sand
en de travestie van het vrouwelijke’ in: Lust & Gratie, nummer 27, herfst 1990.
* Het woord redhibitoor komt uit de Franse rechtspraak en verwijst naar koopvernietiging; een
redhibitore rechtsvordering is een vordering tot tenietdoening van koop. In de context van de
brief zou “onoverkomelijke zaak” de beste vertaling zijn, maar in het Nederlands gaat de
woordspeling met de rechtspraak verloren. George Sand is er zich goed van bewust dat ze aan
een advocaat schrijft (Duteil) en kiest daarom niet voor niets het woord “rédhibitoire” dat ze
overigens verkeerd schrijft namelijk als “rédibitoire”. (noten vert.)
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Medewerksters
Jan Robert Braat (1946)
Vertaler. Vertaalde onder andere Andrej Platonov, Boenin en Brodsky. Woont in
Straatsburg, Frankrijk.

Karin van Elderen
Tekenares, publiceert onder andere in Nemesis, Mens & Gevoelens en Opzij.

Truusje van de Kamp (1954)
Neerlandica, free-lance publicist en redacteur bij uitgeverij Pegasus.

Hans Kloos (1960)
Schrijver en vertaler uit het Engels en Zweeds. Schrijft poëziekronieken in de XXIste
Eeuw.

Dorelies Kraakman (1946)
Werkt sinds 1987 als universitair docent Lesbische Studies aan de Universiteit van
Amsterdam. Is bezig met een promotie-onderzoek naar een geschiedenis van de
vrouwelijke lust.

Marlène Staals
Studeerde beeldhouwen aan de Rietveld Academie te Amsterdam. Op dit moment
volgt zij de beeldhouwopleiding aan de Rijksacademie (Amsterdam). Zij is een van
de genomineerden voor de prestigieuze Prix de Rome, die aan een jonge kunstenaar,
elke keer binnen een andere kunstdiscipline, wordt toegekend.

Lust en Gratie. Jaargang 9

93

Lucie Th. Vermij (1957)
Een van de oprichters en jarenlang hoofdredacteur van Surplus, tijdschrift over
literatuur van vrouwen. Samen met Margriet Prinssen stelde zij Schrijfsters in de
jaren vijftig (Van Gennep 1991) samen. Voor de 5e Internationale Feministische
Boekenbeurs maakte zij Women Writers of the Netherlands and Flanders. Momenteel
is zij hoofd- en eindredacteur van het tijdschrift Vrouw & Gezondheidszorg.

Gloria Wekker (1950)
Sociaal-cultureel antropologe, werkt bij het Afro-American Institute van de
Universiteit van Los Angeles. Ze heeft ruim een jaar veldonderzoek gedaan in
Suriname naar de overlevingsstrategieën van creoolse vrouwen uit de arbeidersklasse,
voor haar proefschrift.
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[Nummer 36]
Redactioneel
Wat hebben Lulu, Jeanne d'Arc, Maria, Madonna, Oprah Winfrey, de garçonne,
aantrekkelijke vrouwen en Hollywoodheldinnen gemeen?... Juist!
In dit fenomenaal nummer van Lust & Gratie worden deze vrouwen echter
beschreven in hun verschillende mythische proporties. Als femme fatale, ‘mannelijke’
strijdster, verheven ideaal, televisietherapeute, heidense hoer van Babylon, zwijgende
schoonheid, kuise maagd en moordenares.
Mannen figureren in dit beeldendrama als dekhengst, wilde man, Jack the Ripper,
Blauwbaard, blinde recensent, ex-geliefde, slachtoffer van moordenaressen, Franse
boer, Indiaan en als liefdespaar Ismaël (onschuld) en Queequeg (kannibaal) uit
Melvilles Moby Dick.
Wie wat wil weten over het hardnekkige bestaan van bepaalde beelden, de trage
revisie, de fin-de-siècle herhaling, leze Lust & Gratie.
De redactie dankt de abonnees die hun abonnementsgeld en hun giften hebben
overgemaakt van harte. Willen degenen die hun abonnementsgeld nog niet hebben
overgemaakt dat alsnog doen? In verband met het later in het jaar ontvangen van
subsidiegeld vragen wij u er zo vroeg om.
De redactie
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Affiche Lulu van het Deutsches Schauspielhaus Hamburg.
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Het moment van verbrijzeling
Els Launspach
Een verhalend essay over Lulu
Hoe moet ik deze horens nu vatten? De stier ben jij en alles wat bij je hoort, maar
dat weet je niet. Ik heb geen zin meer om sierlijk over je heen te springen. Je kunsten
vervelen me. Je bent een godheid die steeds van gedaante verandert maar toch dezelfde
grondtoon heeft. De stier is voor zichzelf onzichtbaar, hoe weet hij dan waar zijn
horens zijn? Ik zal en moet ze vatten; nu, langer wacht ik niet.
We waren samen naar Lulu gegaan, weet je nog? Dat lag voor de hand. Je hebt veel
gefilosofeerd over Erdgeist en Die Büchse der Pandora van Wedekind en geprobeerd
de psychologie van de protagoniste Lulu in die twee stukken vanuit een nieuwe
invalshoek te belichten. Kort daarna kwam in Duitsland de ‘oertekst’ boven tafel,
die vervolgens als Lulu, eine Monstertragödie geschiedenis ging maken. Deze oertekst
vond iedereen veel frisser, oorspronkelijker, grilliger. Ook hier in Nederland. Wie
ik ook spreek, men herinnert zich die voorstelling door Toneelgroep Amsterdam en
De Tijd die nu alweer achter ons ligt; zij was sensationeel, althans in de ogen van de
meeste toeschouwers en recensenten. ‘De mythe doorgeprikt’, jubelde een jury van
critici; men waardeerde bovenal de regiekunst van Ivo van Hove waardoor ‘een
nieuwe blik op Lulu’ had kunnen ontstaan. Jij las een voorpublikatie in De Groene,
waarin naast de geschiedenis van het stuk het verloop van de handeling werd
geanalyseerd. Je herkende in deze visie je eigen idee over het fenomeen Lulu,
belangrijk voor de periode waarin wij nu leven.
‘Haar overgave aan Jack de Ripper is de geperverteerde vorm van haar
overgave aan Schön. (...) Als Wedekinds Lulu een projectie is van mannen,
dan is het vooral de droom van de absoluutheid, van de absoluutheid van
die overgave.’
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schrijft Tom Blokdijk in De Groene Amsterdammer, 18 oktober 1989.
Dat is ook jouw droom. Weet je het nog? Maar voor mij - en dat zal ik, om in jouw
terminologie te blijven, nu eindelijk tot op het bot ontleden - liggen die dingen anders.

Draaikolk
Deze eerste voorstelling van Lulu op 24 oktober 1989, waar we als vanzelfsprekend
samen heengingen, bracht voor mij een draaikolk van allerlei gebeurtenissen en
gevoelens teweeg. Dat gebeurt regelmatig. Soms kom ik van een voorstelling thuis,
volstrekt van de kaart, ziedend, of misselijk. Dan kruip ik met een steen op mijn
maag tegen de slapende Thomas aan, nadat ik Nugo en Pichu over hun wang heb
gestreken. Soms ook sta ik naar ze te kijken en neem hun dromende aanwezigheid
in me op als balsem, als tegengif. Vroeger, toen ik nog alleen woonde, kwam ik ook
wel eens verontwaardigd thuis. Maar nu lijkt het wel alsof deze ervaringen harder,
nietsontziender zijn, uitzichtlozer. En dan zijn mijn kinderen het enige dat helpt, en
het besef dat ik niet meer van het Nederlandse toneel afhankelijk ben. Als ik zo
getroffen word - niet door de kwaliteit van de voorstelling maar door het ideologische
denken, waarover ik verder niemand hoor - dan kan ik uit dat sociale circus stappen.
Dan kan ik voor mijn hoop, mijn geloof in de mensheid en voor mijn behoefte aan
zinvolheid, tederheid en warmte, heel luxueus naar huis.
Dat weet je allemaal niet. Wat is het toch lang geleden dat ik je voor het eerst zag,
Marc, glimlachend en zelfgenoegzaam. Het heeft toen nog jaren geduurd voordat ik
je echt leerde kennen, door onze samenwerking aan een vreemdsoortig experiment,
ons pleidooi voor een eerlijker functionerend toneelwereldje: ik vroeg jou als
compagnon, blindelings. En jij zag je kans schoon om een aantal kwesties open te
breken. Na afloop van de (mislukte?) confrontaties sloegen we elkaar bezwerend op
de schouder.
Hoe kun je ontkennen dat mijn enthousiasme noodzakelijk voor je was? Je hebt
je bedronken aan mijn maatschappelijke woede, mijn feministische hartstocht, mijn
psychologische bagage. Jij was voor mij en ik voor jou niets anders dan een parasiet,
dat wisten we allebei, alleen spraken we het niet uit. Toch geloof ik dat mijn
vriendschap diffuser was, meer een basisgevoel waarvoor ik altijd zou opkomen.
Mijn betrokkenheid was niet echter dan die van jou, maar wel primitiever, minder
berekend. Dat kan ik natuurlijk pas achteraf zeggen, nu
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ik de lijn van onze vriendschap tot het einde toe kan trekken.
In deze tijd van het jaar, nu tien jaar geleden, raakte je plotseling, op een avond
in mijn huis, in de ban van mijn bewondering. Een soort ‘absolute overgave’ die ik
voor je had.
Na de cursus had je me op de fiets thuis gebracht, niet wetend waarheen je
sympathie voor mij en je plezier in mijn eerste werkstukken je bracht. En opeens
had je een perspectief op meer dan wat er in jouw wereld was: je werk, je huwelijk
met Brit. Je zag opeens een nieuwe relatie, een andere verliefdheid, andere erotiek
en andere emoties door je normale programma heen! Ik weet nog hoe van streek je
was. Na uren verliet je me, totaal in de war. Je wist niet hoe je verder moest, wat te
doen met Brit, wat te doen met mij? Je was opeens meegezogen, opgetild en ik vond
het fascinerend hoe je dat met je liet gebeuren, zo kende ik je niet. Je stond te trillen
als een espeblad; welke richting telde nu 't meest voor je in je leven?

Vervoering
Voor mij was deze ervaring veel minder ingrijpend dan voor jou. Mij overkwam niet
‘het’, maar mij overkwam jouw plotselinge vervoering. Ik voelde me gevleid;
verbijsterd en verbouwereerd dat die scherpzinnige toneelmaker door mij in de war
was. Ik had het al vaker meegemaakt, ook tot mijn verbazing: Harm, die wezenloos
uit Ierland terugkwam waar hij mij had ontmoet - zijn vrouw zag het op Schiphol
meteen. Wouter, ook zo'n verdekt opgestelde intellectueel en hoewel hij een vriend
van jou en mij uit de kring van het maandblad was, wed ik dat je dit nooit hebt
geweten. Ik heb altijd gedacht dat het toeval was, dat zulke verliefdheid niet echt
met mij te maken had, meer een projectie van de persoon in kwestie bevatte omdat
er opeens iets op z'n plek viel. Of het moet mijn positiviteit zijn geweest, mijn
oorverdovende positieve inslag. Hoe dan ook, ik stond erbij, keek ernaar en genoot.
Uiteraard voelde ik me erdoor bevestigd: ik had een vriend, eindelijk weer eens
een deelgenoot in mijn kluizenaarsbestaan, een vriend! Maar in de war was ik niet.
Anders dan jij, die zo monogaam was gebleven, had ik af en toe iemand over de
vloer. Ik had als vrijgevochten individu tenslotte al jaren verschillende langdurige
relaties.
Dat ik nu werkelijk begonnen ben jou over Lulu te schrijven, komt omdat ik in
het huis van Max zit. Dat hele grote huis in het middelpunt van de stad, waar
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jij dagelijks langs rijdt terwijl je Max nooit hebt ontmoet. Ik heb het altijd vreemd
gevonden. Jullie zijn zulke verwante zielen, zo met dezelfde ideeëngeschiedenis
bezig, met de rug tegen het geloof maar er wel door gevormd, gravend in het verleden,
teksten uit de oudheid. Ik ken jullie nu al zo lang, mijn hele leven is intussen helemaal
veranderd. Max pikte me ooit op in de tijd dat ik, als ik in het weekend naar mijn
stad van herkomst ging, nog bij de Utrechtsebrug stond te liften. We hadden een
goed gesprek en een heel goed gevoel, en zeiden elkaar gedag. Ook zoiets waaraan
je eerst geen aandacht besteedt, het laat gaan. En een jaar later en nog een jaar later
komt het totaal onverwacht weer om de hoek kijken. Bij een midzomerfeest. En weer
op die brug. Draadloze besturing. Netwerk zonder telefoonnummers, zonder adressen.
Max is iemand die dezelfde functie in mijn leven heeft als jij. Als ik met hem naar
Lulu was gegaan, had ik dan ook zo'n onverwachte, naar binnen geklapte ruzie
gekregen? Jarenlang ging ik met jullie als metgezel naar het theater, kwam diep
verwikkeld in discussies met jou en Max in dezelfde cafés en toch kwamen jullie
elkaar niet tegen. Er waren kwesties waarin ik me door jullie liet adviseren; waarin
jullie allebei, vanuit een andere optiek weliswaar, deskundig waren, kwesties waarin
ik op jullie oordeel vertrouwde. En toch hebben jullie elkaar in die tien jaar tijd in
Amsterdam, in steeds diezelfde cirkel, fladderend als duiven in en uit dezelfde theaters
en als persoonlijke vrienden van dezelfde theaterdirecteur, nooit ontmoet.

Stationslawaai
Eenmaal in het huis van Max heb ik mijn koffertje uitgeladen, alle notities op stapels
gelegd in het heerlijke besef dat ik niets hoef te verplaatsen of veilig te stellen. Er
barst hier 's morgens geen stationslawaai los dat doorgaat tot 's avonds. Er zijn hier
alleen katten, geen kinderen. En de katten kan ik buitensluiten, dat doe ik dan ook
zonder scrupules. Mijn scrupules heb ik thuisgelaten, waar Nugo opeens ziek is
geworden, zoals gewoonlijk precies op het moment dat ik mezelf heb vrijgemaakt.
Ik werd wakker zonder dat er een klein jongetje aan mijn dekens trok. Zonder dat er
een klein meisje met ronde ogen op mij gericht, zachte geluiden produceerde. Ik kon
blijven liggen en luisterde naar de tram.
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Een week, zes dagen. Zo voorbij. Het is opmerkelijk hoe weinig je je liefde voor je
kinderen, en je dagelijkse ervaringen met hen, in woorden kunt vatten. Het is niet te
beschrijven hoeveel je van ze houdt en wat er op zo'n dag gebeurt. Afgezien van het
feit dat je er eenvoudigweg geen gelegenheid voor hebt, zo snel gaat deze boemeltrein
die elke dag vanaf hetzelfde punt vertrekt. Ik, die katten met kinderen vergelijk, voel
me schuldig. Als Nugo dit later uit mijn bureau opduikt of uit de boekenkast trekt,
en leest... wat dan? Zal hij dan denken dat ik in mijn persoonlijke ontwikkeling last
van hem had? Alsjeblieft, daar heb je het. Van mijn kinderen houd ik, mijn hele
wezen staat tot hun beschikking. Van mijn kinderen houd ik, van katten niet. Maar
nu ik in het huis van Max zit, sluit ik mijn kinderen net zo goed buiten mijn bewustzijn
als die drie gestreepte monsters, ik ben alleen in de werkkamer van een wetenschapper,
met een tekstverwerker, een vaas bloemen en een open haard.
En daar zit ik dan met mijn notities. Die verdomde ambitie om toch iets van mezelf
uit te drukken, weer die uitleg, in de hoop dat het tenslotte nog ten goede keert. Hoop
op verzoening. Hoop op verzachting. Hoop op erkenning. Hoop om ‘... gezien en
niet onopgemerkt te blijven...’, zoals Frits van Egters in Reves De avonden zegt, wat
is er menselijker dan dat?
Het leek alsof het inderdaad zo moest gaan. Je ging met me mee naar Lulu, en
natuurlijk had ik de door jou geprezen analyse in De Groene gelezen. We hadden er
nog niet over gepraat, maar dat hing wel in de lucht. Het was net alsof er, kijkend
naar die voorstelling, nieuw hout op een laag brandend vuur werd gegooid. Plotseling
laaide het hoog op. Zo hoog dat ik de verbinding sloot, het was een ruzie zonder
woorden. Ik kon je niet duidelijk maken wat ik voelde, hoe geschokt ik was; en ik
merkte meteen hoe wijd die cirkel was. Ik was teleurgesteld in jou, de theatermakers
en daags daarna ook in de recensenten. We gingen zwijgend uiteen, met een flauwe
glimlach en in het besef dat er iets onherstelbaars was gebeurd. 's Nachts lag ik
wakker, overdag maakte ik tussen mijn werkzaamheden door met snelle halen notities,
als reactie op jouw geroerdheid door de voorstelling en - want nu had ik alle kranten
wel gelezen - de algemene receptie van Lulu. Meer tijd dan voor snelle halen had ik
niet. Mijn brief aan jou moest wachten.
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Bezwering
Ik telefoneerde vertwijfeld met Lizz en zij aarzelde. Ze had gelijk. Beter niet meer
reageren. Al die goedbedoelende zielen. Heren met posities en salarissen, die hun
creativiteit altijd wel aan belangstellenden kunnen slijten in steeds verfijndere beelden,
die als allerindividueelste en daarom ook allerbelangrijkste uitdrukking van de
werkelijkheid worden beschouwd. Daar hoort Blokdijks analyse in De Groene bij,
en de studentikoze helderheid van Martin Schouten.1. Daar kom ik straks, ja, op alles
kom ik straks - tot op het bot - nog terug. Onderdeel van dezelfde visie, een visie in
variatie, die van gedaante verwisselt en zich daardoor onzichtbaar maakt. Het is een
alomtegenwoordige visie, die vrouwen er steeds weer toe brengt om over zichzelf
en hun gevoelens na te denken in dezelfde termen als de heren doen. En in feite bevat
die visie een voortdurende bezwering van archetypen, het veelkoppige monster
Medusa. Zoveel aardige, en minder aardige gezichten: Lilith, Cleopatra, Eva, Lulu,
Carmen, Pentiseleia, Hedda Gabler, Christien in Reves De vierde man, markiezin
d'Auteuil in Frears Dangerous liaisons (naar Laclos), en de vriendinnen van Franz
Biberkopf in Fassbinders Berlin Alexanderplatz (naar Döblin). Inderdaad, ik hoor
het je zeggen, een volstrekt willekeurige greep!
Er is niemand meer, zei ik tegen Lizz, die op deze eindeloze kanonnade reageert.
Nu is het Lulu. De voorstelling heeft kwaliteit, dus vindt iedereen het prachtig. En
veel vrouwen in de zaal? Ook prachtig? Er is niemand die hun ongrijpbaar gevoel
van onbehagen verwoordt. Pech gehad, zei Lizz. Zo werkt het niet meer. Die tijd is
voorbij, ze hakken alleen maar je hoofd eraf. Je kunt maar beter je eigen ideeën
proberen vorm te geven. Anders heb je weer je energie, je materiaal, je denken aan
anderen verspild. Schrijf geen brief. Doe het niet.
Ze had gelijk, maar ik deed het toch. Ik kwam er niet uit, kon me in die boemeltrein
met de duizend stationnetjes niet voldoende concentreren en hield ermee op. Maanden
later, na bijna een jaar van stilzwijgen, belde je me op. Ik had een prijs gewonnen,
dat was de reden. Je hebt nooit last gehad van bescheidenheid. Je wist niets van mijn
dagelijkse leven, niets van mijn dagelijkse strijd, niets van mijn kleine veroveringen
op mijzelf. Je wist eenvoudig niet eens, dat jij je van mijn leven geen enkele, maar
dan ook geen enkele voorstelling kon maken. Nee, Marc, jouw stem had ik niet meer
verwacht.
En hoewel ik had gedacht honend te zullen lachen, stemde ik toe in een afspraak.
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We kwamen als vanouds tegenover elkaar te zitten, ik moest er vanmorgen nog aan
denken omdat ik daarna niet meer in dat restaurant (hier, tegenover Max z'n huis)
ben geweest. Ik was bereid om de nieuwtjes aan te horen, te vragen hoe het met je
ging, wat je had ontdekt (een geliefde familielid onlangs overleden, dus het toneel
deed er inderdaad, zo zei je, opeens niet zo erg meer toe) en te vernemen in wat voor
schandelijke affaires rond contracten, ontslag en arbeidsvoorzieningen je nu weer
verwikkeld was. Machinaties. Je gaf je visie op de motieven van je tegenstanders,
grinnikte en legde en passant uit waarom je bepaalde handelingen wel of juist niet
had verricht.
Je zult nooit weten hoeveel minachting ik eigenlijk heb voor je rationalisaties. Ik
liet me weer zien als de weliswaar kritische maar altoos vertederende felle meid. Je
bood me koffie en gebak aan, we praatten zoals vroeger. Ik vertelde je niet over mijn
notities en mijn woedende gedachten. Die was ik op dat moment helemaal vergeten.
Vergeten was ik hoe mijn hele gezinshuishouding uit de rails was gelopen terwijl ik
probeerde een brief aan jou te schrijven. De boemeltrein vertrok niet meer. De
noodrem. Met een schok tot stilstand gekomen, had ik grimmig bedacht: nee Marc.
De delicate balans in huis voor de drie die mij werkelijk lief zijn, verstoord? Die
prijs is te hoog.

Bij de tijd
Jij vindt jezelf progressief in je denken, op zijn minst gematigd wanneer het ‘male
chauvinism’ betreft. Net als mijn andere vrienden in de wetenschap en bij de kranten:
Max, Marcel, Wouter. Je hebt het een en ander van het feminisme begrepen en soms
wilde je die manier van denken te vlug af zijn. Nu zeg je dat je het allemaal wel weet,
dus je hoeft er niet meer over na te denken en om te laten zien dat je moderne
denkbeelden kunt verwerken in een nieuw geheel, kom je bij voorbeeld naar
aanleiding van Lulu met hele bouwwerken, kostelijke interpretaties. Vreemd toch,
die interpretaties. Ik zie ze terug bij de critici die zichzelf ook als progressief
beschouwen (voorzover dat tenminste nog in de mode is). Men is het er eindelijk
over eens, dat het beeld van de ‘femme fatale’ een eind negentiende-eeuwse
constructie is. Er is behoefte aan iets nieuws. Men is het er eindelijk over eens dat
zo'n vrouwenfiguur, Cleopatra, Lulu, of Carmen, als projectiescherm dient - van de
makers (meestal mannen) en in het verlengde van de makers de kijkers.2. Welk een
zelfinzicht, dat zoveel vrouwen zand in de ogen strooit. Lulu gepresenteerd
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Affiche Lulu van Toneelgroep Amsterdam - De Tijd, Studio Anthon Beeke.
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als een grote natte droom. Ja, dat kan nog net. Nu beschrijft iedereen die zich bij de
tijd wil noemen, haar als een ongekunsteld meisje dat niets anders doet dan haar
natuur volgen, dat mannen seksueel betovert zonder dat ze het wil, overmacht: haar
minnaars vallen dood bij bosjes.
Haar natuur. Daar wil ik je iets over uitleggen, ook theoretisch. Je zegt altijd: ‘Jij
met je particuliere emoties’, maar pak ik dan de voorbeelden en de theorie erbij, dan
kom je er niet doorheen. Goed. Ik begin met iets tastbaars.
Ook al waren de makers van de voorstelling nog zo origineel, er op uit om van Lulu
een toonbeeld van onschuld te maken, in de publiciteit werd feilloos ingespeeld op
traditionele noties. Ten eerste was er de veelgebruikte foto van Rik van Uffelen en
Chris Nietveld, oftewel Schön en Lulu, zij half op zijn schoot (let wel: half) en hij
als een grootgrondbezitter met zijn hand op een van haar borsten. Hij is in degelijk
burgermanspak gekleed, zij in een openvallende lichte jurk, met blote benen,
schoentjes en korte sokken. Zijn hand op haar borst is een gebaar van bezit. Ten
tweede was er de vormgeving van het affiche, die tevens voor de omslag van de
tekstuitgave werd gebruikt: Lulu's gezicht zien we voornamelijk in de spiegel. Centraal
in het beeldvlak - ik speel nu heel even voor kunsthistoricus - zien we haar tot
sensualiteit geplooide lippen. Zij bekijkt zichzelf. Is ze ijdel? Antwoord: Ja. Kijk
maar.3. Zij is bezig met haar uiterlijk en met haar sex-appeal. De spiegel in haar hand
beslaat een ruime diagonaal. Daarnaast de titelrol, geschreven als een handtekening.
Dat de vormgever zich er met deze uitvergroting van af heeft gemaakt, is wel
duidelijk. Talloze commerciële beelden bestaan er, teruggaand op reeksen schilderijen;
zonder handtekening maar wel met dezelfde betekenis.
‘Nee’, schrijft Tom Blokdijk in De Groene, ‘manvriendelijk is Lulu van Wedekind
niet.’ En als volgt verklaart hij haar karakter:
‘Lulu wordt wat ze is door haar allereerste ontmoeting met Schön. Ze is
dan een jaar of twaalf, haar ouders zijn al dood. Ze is alleen bezig met
overleven: ze prostitueert zich, ze steelt, ze staat met bloemen voor café
Alhambra en dringt elke avond tussen twaalf en twee op blote voeten met
haar handel tussen de gasten door. En dan stuit ze op Schön. Ze probeert
zijn horloge te stelen. Maar hij komt ook uit de onderste lagen van de
maatschappij en heeft haar in de gaten. Hij kijkt haar in haar ogen en in
plaats van haar naar de politie te brengen, geeft hij haar te eten, steekt
hij haar in de kleren en brengt hij haar onder bij een mevrouw die haar
een opvoeding geeft.
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Voor iemand die in de jungle leeft, die pakt wat ze pakken kan zonder zich
af te vragen of ze daar anderen schade mee berokkent, die anderen opvreet
om niet zelf te worden opgevreten, is dat een verbijsterende ervaring.
Iemand die haar niet alleen niet terugpakt maar haar bovendien zo maar,
om niet, alles geeft wat ze nodig heeft, plus nog een goede opvoeding.
Schön vertelt ergens in het stuk dat ze bij die mevrouw een voorbeeld was
voor de andere meisjes. Die goedheid van Schön moet traumatisch hebben
gewerkt. Ze moet iets terugdoen. Ze heeft niet meer dan zichzelf en ze kan
niet meer doen dan zichzelf - helemaal en om niet - teruggeven. Zoals ze
niet weet wat normen zijn, zo kent ze ook geen grenzen. Haar keuzes zijn
absoluut. Dat geldt ook voor haar besluit zich weg te geven aan Schön.’

My fair lady
Bijgevolg had jij de mond vol van een ‘altruïstisch trauma’, net als Wouter want die
maakte immers in zijn functie van eindredacteur de kop. Goed, een trauma is het,
een positief trauma, daarin heb je gelijk. Schön, zo betoog jij geïnspireerd, doet iets
goeds, zomaar, zonder eigenbelang. Schön is een edelmoedig man. Bedoel je soms
dat hij een voorloper van Higgins is, de weldoener in Pygmalion, het stuk van Shaw?
Maar dan zonder weddenschap, zonder dat het een erekwestie is: een manier om zich
(of zijn methode: het temmen van ‘My fair lady’) te bewijzen?
Je had je ook kunnen afvragen waarom het motief van het verpauperde meisje dat
door een rijke man uit de goot wordt opgepikt en opgevoed tot welgemanierde dame,
zo geliefd was aan het einde van de vorige eeuw. Het is een omkering van de ‘widow
with property’, ruwweg uit de tijd van Shakespeare. Toen hadden vrouwen vaak nog
een eigen economische positie, dus geld. Als je het geld van hun overleden echtgenoot
erbij telde, werd het een aardig bedrag dat veel armlastige mannen tot bloemrijke
liefdesverklaringen kon brengen, aangezien zij dachten in plaats van van het geld
van de weduwe te houden, een enorm hardnekkig misverstand.4.
Als je op die manier naar de motievengeschiedenis kijkt in onze theater-, kunsten
filmgeschiedenis, dierbare Marc, dan zul je nog eens wat beleven. Je moet er wel
oog voor hebben maar meestal zijn mannelijke interpretatoren op bepaalde gebieden
blind. Zo'n omkering van het ‘widow with property’-motief is er niet voor niets. Het
markeert een omkering in de sociale orde (vrouwen die langzaam maar zeker van
hun economische positie beroofd
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worden) en in de manier van denken (vrouwen zijn afhankelijk van de man) die
geleidelijk heeft plaatsgevonden. Bovendien is dit ‘Pygmaliongegeven’ van Shaw
en vóór hem Wedekind in diepste wezen - maar ik vrees dat dit alles een beetje te
hard voor je gaat - een verhaal over het temmen van het monster en zo oud als het
gevecht van St. Joris met de draak. In de middeleeuwse vertelling is de vrouwelijke
dreiging in twee personages gesplitst zodat het afslachten van het monster (de wilde,
onvoorspelbare, duistere kracht van de vrouw) door een reeds aangepaste, om hulp
roepende freule gelegitimeerd wordt...
Wedekind kondigde zijn stuk aan als spektakel: Lulu, eine Monstertragödie, waarbij
de figuur van Lulu het monster was. En inderdaad, een gruwelpanopticum is het.
Alleen zit het monster ergens anders. Misschien niet voor jou en ook niet voor je
collega's, inclusief de vrouwelijke toneelcriticus van de Volkskrant, maar wel voor
mij. Stil maar, ik zal alles uitleggen. Afgesproken? Voor het laatst.

Paardekracht
Daarnet hebben Thomas en Nugo mij opgebeld. ‘Mamma binnenkomen?’ zei de
heldere kinderstem door de telefoon. Hij weet dat ik aan het werk ben, maar brengt
dat in verband met mijn studeerkamer thuis. Nee, zei ik, ik zou best willen maar ik
zit in een ander huis te werken, achter de computer. ‘Ik ook!’ zei Nugo en gooide de
telefoon neer om de trap naar mijn werkkamer op te rennen. Ik hoorde Thomas hem
terug halen. En toen ik Nugo vertelde dat ik ergens anders was, dat ik over een paar
dagen bij hem zou terugkomen, toen zei het kind wanhopig tegen zijn vader: ‘Mamma
uithalen!’ (Thomas moest mij uit de telefoon halen, want daar zat ik, luister maar,
mamma's stem). Het kostte me paardekracht te blijven waar ik was, niet op de fiets
te springen en naar hem toe te rijden.
Rondom het huis van Max met de drie katten (twee zwarte en een rooie) zwiepen
de bomen in aarzelend groen. Het is vandaag Goede Vrijdag. Er vaart een
rondvaartboot voorbij met zonnebloemen erop geschilderd en dat ene woord: Vincent.
De stilte van dit lege huis, eromheen de bloesem in de koude wind, wit en roze. Dan
het verkeer dat raast en de tingelende carillons van het Rijksmuseum. Vroeger keek
ik ook altijd naar de klok op die toren, maar dan
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vanaf de andere kant. Hoog boven de huizen op mijn dakterras, waar mijn favoriete
neef nu woont. Hij heeft die zolderkamer uit mijn studententijd doorgebroken tot
een riante acteurswoning met veel hout en veel glas.
Wat er veranderd is? Dat ik verlang naar Pichu en Nugo. Bij alles wat ik in de
grote wereld aan tijd verdoe ben ik maar een half mens. Altijd gemengde gevoelens,
nooit meer op volle kracht vooruit. Tien jaar ligt er tussen de vooren achterkant van
het Rijksmuseum, een verschuiving in het perspectief van honderdtachtig graden.
Ik heb de neiging om de open haard aan te doen, die Max altijd in de buurt heeft
in ieder huis dat hij bewoont. Mijn handen warmen zich aan de koffiebeker. Tien
jaar geleden, toen ik in de vakantie op zijn boerderij paste, alleen in die enorme
ruimte, stak ik in de pontificale schouw het vuur aan, avond na avond. Het regende
buiten, dag na dag.
Ja, Marc, toen kwam jij langs en pikte me op uit de goot. Ik was niet veel waard
in dat jaar. Tenslotte werd jij degene die in je verliefdheid, die plotselinge verruiming
van mogelijkheden, als beschermer een onbaatzuchtige verhouding met me begon,
terwijl je als een gewone burgerman met Brit getrouwd bleef.

Absoluutheid
Het is simpel nu ik je al zoveel jaren ken en onze verhouding eigenlijk allang weer
is begraven. Zie je het zelf dan niet? Net zo min als jij en Higgins is Schön bezig
met het goede als hij dat straatmeisje opvoedt tot een dame naar zijn maat. Nu je het
ziet, zul je het met me eens zijn: hij is net zo egoïstisch als iedereen. Hij wil gewoon
een volmaakte reflectie om zichzelf te zien, dankbare verliefde ogen om zichzelf te
vleien. De God voor het meisje. En bijgevolg bestond het meisje voor God.
En opvoeden, hoezo een daad van goedheid? Deed hij het soms zelf? Nee, hij
bracht haar bij een mevrouw. Let wel: een mevrouw. Hij zorgde niet zelf voor haar
(evenmin als Higgins) maar stopte haar weg in een tehuis dat hij betaalde. En omdat
daar de kachel aan stond en er eten was, elke dag, gedroeg Lulu zich als een
welopgevoed meisje, tenslotte. Je zegt: ze was een voorbeeld voor de andere meisjes.
Marc! Reken maar dat zij en die andere meisjes grondig van hun laatste restjes
eigenwaarde werden beroofd. Zij leerden om zelf niets te zijn, een lichaam met een
hoofd er bovenop. Opgevoed, aange-
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past; een kwestie van lijfsbehoud. De ‘grillige’ persoonlijkheid die men in haar zag
(het resultaat van totaal zelfverlies, totale verwarring) was erop gericht om alles wat
mannelijk was ‘verliefd’ te maken.
Was Lulu niet altijd al een lichaam voor anderen geweest, ook als kind? Daar
zorgde de oude Schigolch wel voor, die haar het eerst liefdevol had opgenomen,
maar dan in een andere variant dan Schön: een nog jonger lichaam in ruil voor wat
brood en soms onderdak. Lulu heeft altijd gedacht dat het zo hoorde.
Dat is de absoluutheid van haar overgave, Marc, waar jij zo lyrisch over bent.
Schön maakte schaamteloos gebruik van die psychische dynamiek. Lulu is nooit van
zichzelf geweest. Ze heeft altijd mannen moeten vertrouwen, want zij hadden de
macht om haar (in haar eigen ogen) te laten bestaan. Van hen kreeg ze eten, kleren,
status. Vrouwen in die tijd konden haar geen glans verlenen, want ze hadden niets.
De conditionering tot afhankelijkheid werkte zo perfect dat die door henzelf werd
doorgegeven. Die ‘mevrouw’ bijvoorbeeld die door Schön betaald werd, zal zich
ook daarin goed van haar taak hebben gekweten!
Wat ik jou verwijt? Dat je niet verder kijkt dan je eigen neus.
Denk je nu heus dat als Lulu geen aantrekkelijk meisje was geweest, Schön haar
opvoeding op zich had genomen? Heeft hij haar gekoesterd? Nee, alleen in de stand
van het dier met de vier poten. Heeft hij haar verzorgd? Nee, net zo min als Schigolch,
daarvoor had hij het te druk met hogerop te komen. Heeft hij haar bevestigd? Ja, als
hoer en baby-doll, niet meer.
Een proefje, Marc, je bent vast zo progressief om mee te werken. Als Martin
Schoutens voorpublikatie in de Volkskrant als kop heeft: ‘Plotseling ligt de echte
Lulu op tafel’, dan zien we haar op tafel liggen, letterlijk en liefst naakt. Ben je bereid
dat toe te geven? Erken je dan ook het verschil als er staat: ‘En plotseling ligt de
echte Hamlet op tafel’. Zie je nu een tekst op tafel liggen of een man?
Wat ik maar zeggen wil, Marc, Lulu is het tegendeel van een mannenverslindende
bidsprinkhaan zoals haar mythische proporties ons doen geloven. Ze heeft geen eigen
bodem. Herinner je je die foto, bij Schön op schoot? Ze zit maar half. Ze springt,
beweegt, loopt, gaat liggen. Zitten doet ze alleen op het puntje van haar stoel, als
pose, als toonbeeld van verleidelijkheid, als fetisj, synomiem geworden met ‘erotiek’.
Ze rust niet op haar eigen bekken. Dat bekken is ook niet van haar. Dat blijkt.
Higgins dus, overal en altijd. Of het nu een clochard was zoals Schigolch, of een
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krantenmagnaat zoals Schön tenslotte. Hoe kunnen mannen plezier hebben van iets
dat hen wordt gegeven door iemand die zichzelf is kwijtgeraakt? Door het niet te
merken. Dat is wat jij en Tom Blokdijk in de mannen rondom Lulu verliefdheid,
zelfs liefde noemen!
Ik weet wat jij zou willen zeggen: de toneelmakers hebben deze mannelijke
benadering van liefde geproblematiseerd, tot onderwerp gemaakt. Dat is waar, een
zoveelste artistiek hoogtepunt: aan hun behoefte om gevleid, uitgedaagd, geprikkeld
en bevestigd te worden, in eindeloze rijen, in eindeloze ontmoetingen, in eindeloze
confrontaties waarin de eigen wil van de ander bij herhaling ontkend wordt, aan die
behoefte komt geen eind. Daarover willen de toneelmakers en de critici wel nadenken.
Maar nog steeds is Lulu volgens de heren der schepping niet manvriendelijk, ook
in deze voorstelling niet? Marc, ze is zo verschrikkelijk manvriendelijk, dat het me
zeer doet. Het is haar ondergang, haar ziekte. En het allerergste is, dat het in een
cultuurpatroon past; het is zo gewoon, dat niemand het ziet.

Schaakmat
Daarbij wordt Lulu in het spel dat ze moet spelen om te overleven, vanzelf schaakmat
gezet. Lulu's - tegenwoordig dus natuurlijke - ‘wellustigheid’ die door makers, kijkers
en critici zonder meer wordt aangenomen, suggereert een vrouwelijke subjectiviteit,
een eigen verlangen. Maar er is niets eigens of natuurlijks aan: het is een geconstrueerd
verlangen, dat ze naadloos aan de verwachting van de mannen om haar heen heeft
aangepast.
Lulu's leven is getekend door mogelijke incest (misschien is Schigolch haar vader,
misschien niet; de tekst suggereert het), en in ieder geval continue verkrachting. En
door die geschiedenis is dit meisje, dat volgens jou zo natuurlijk en ongekunsteld is,
al jaren ‘total loss’. Haar ervaringen zijn onuitspreekbaar en worden ontkend.5. Zij
wendt zich steeds tot een ander om bescherming en hulp en wordt telkens opnieuw
vernietigd. Dat geweld blijft onopgemerkt. En jij, Marc, spreekt van haar
‘paradijselijke’ staat? Geloof je dat voor een meisje dat sinds haar kindertijd misbruikt
is, zoiets nog mogelijk is? Toch roemt Blokdijk in De Groene haar seksuele vrijheid.
Wiens vrijheid? Niet die van Lulu.
‘Ze is een mes dat iedereen verwondt waar ze langs schiet. De mannen zijn in de
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wereld van Wedekind slachtoffers en onnozelaars’, schrijft Kester Freriks in de NRC.6.
Over de wijze waarop Lulu elke dag verwond wordt, in elke scène, op elke pagina
tekst, geen woord.
‘Niet behaagziek, wel op zoek naar de behaaglijkheid die volgt op behagen’,
schrijft Marian Buijs in de Volkskrant-recensie.7. Warempel, midden in de roos.
Complimenten over haar uiterlijk worden door Lulu opgevat als bedoeld voor haar
innerlijk. Er is geen man die van haar een ‘nee’ te horen krijgt, het komt niet in Lulu's
verwarde hoofd op. Er is maar één mens die door haar afgewezen wordt, en dat is
gravin Geschwitz, een vrouw.
Een van de dingen die mij zo aan jou doen denken, is de geheime verhouding
tussen die twee, Schön en Lulu. Zijn claim op haar is volledig, maar tot het moment
dat Lulu daar doorheen breekt, weten de meeste mensen er niets van af. Zoals je zelf
zegt, zonder de draagwijdte ervan te beseffen: Schön geeft Lulu weg aan Goll, een
aftandse arts, en behoudt haar in het geheim.8. Na de dood van Goll draagt Schön
haar op met de kunstschilder Schwarz te trouwen: ‘De enige die zuivere liefde voor
haar koestert’, zegt de romantische Kester Freriks in zijn kritiek. Zijn blik is net als
die van Blokdijk, maar dan ten gunste van een ander mannelijk personage, verduisterd:
Schwarz valt voor haar lichaam en is opgetogen over de positieve wending in zijn
loopbaan, die hij - terecht - aan haar aanwezigheid toeschrijft; daarom is zij voor
hem belangrijk, anders niet! Dat Freriks zich met deze onnozelaar identificeert,
spreekt boekdelen.

Uitgesneden
Als ik Lulu in het dagelijks leven tegenkwam, zou ik een hekel aan haar hebben,
maar deze lans wil ik toch voor haar breken: in heel haar fictieve leven, in het hele
stuk, is nergens sprake van mannelijke liefde voor haar als persoon. En de traditie
wil dat de toneelmakers, de kijkers en de deskundigen die overal oog voor hebben,
daar niet op letten tot op de dag van vandaag. Dat kan maar op één ding wijzen.
Ondanks de als armzalige sekskevers tentoongestelde minnaars is er sprake van
onverminderde vrouwenhaat. Daarom bleef het venijn in de staart onopgemerkt. Nee,
de staart van de voorstelling, niet die van de draak: elke avond werd het sympathieke,
progressieve effect door de acteurs opgebouwd om ons in de allerlaatste minuten
een gruwelijk moment door de strot te duwen. Als
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de visie van de makers zo eigenzinnig is, waarom hebben zij dan de strekking van
het eind behouden? In het stuk wordt Lulu door Jack de Ripper levend opengesneden,
van haar vrouwelijke organen beroofd en aldus vermoord. Toppunt van ironie: dit
gebeurt in het gezelschap van gravin Geschwitz, die in een positie van machteloze
liefde voor Lulu verkeert. Dubbel machteloos: niet alleen kan zij die meid niet zover
krijgen als elke del van een kerel haar krijgt, ook kan ze haar niet beschermen tegen
de Londense psychopaat. Deze beelden zijn in de voorstelling van Toneelgroep
Amsterdam en De Tijd scherp uitgesneden. Deze beelden en de suggestie die ervan
uitgaat, tot en met de moordenaar die opkomt met een handvol slingerende eierstokken
die hij vervolgens wikkelt in krantenpapier, zijn vervuld van ‘gelegitimeerde’
vrouwenhaat, het staat immers in de tekst. Hebben de toneelmakers niet een avond
lang een lief, aardig meisje laten zien, dat er zelf van droomde door een
lustmoordenaar te worden omgebracht?9. Dan gebeurt het ook.
De voorstelling was zo boeiend dat ik er niet meer op bedacht was. De klap was
des te groter. Mijn maag draaide om, ik wilde niemand meer spreken, dus jou ook
niet. Met dit einde hadden de makers zich bij mij voorlopig gediskwalificeerd. Maar
niet bij jou, zo bleek, bij niemand van de anderen. Bij niemand van de critici heb ik
mijn ontreddering teruggevonden. Marian Buijs die de protagoniste beschrijft als
‘een wellustige vrouw’ zonder te bedenken dat het andermans wellust betreft, typeerde
het einde van de voorstelling in de Volkskrant als: ‘Effectbejag op de rand van kitsch.
Maar met smaak.’
Het einde van de voorstelling is alleen bekritiseerd omdat Jack de Ripper er
‘onmiskenbaar joods’ uit zag, en dito scheen te handelen. ‘Het is Shylock die hier
met vrouwenvlees aan de haal gaat’, zegt Freriks in de NRC. Alleen de suggestie al
wordt onacceptabel gevonden, maar ook deze suggestieve beschrijving van dat
‘joodse’ handelen door de criticus werd, zo bleek later, kritisch bekeken.10. Daarover
gaat de discussie. Maar dat hier iemand met vrouwenvlees aan de haal gaat, wordt
normaal gevonden.11. Blijkbaar geen probleem voor iemand met een goede ‘smaak’.

Blote kont
Het vervelende is dat er bijna geen woorden meer zijn waarmee je dit soort
confrontaties kunt aangaan. Er is geen terminologie meer die niet verdacht is. ‘Ach
jij met die feministische verontwaardiging, dat hebben we toch allang
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gehad. Altijd die gekwetstheid, je ziet toch dat alle mannen in de voorstelling in hun
blote kont staan. Het wordt toch al duidelijk gemaakt dat mannen beesten zijn. Jack
de Ripper als saillante drager van baarmoedernijd, wat wil je nu nog meer?’
Wat ik wil? Geen legitimatie voor deze reproduktie van geweld, want daar hebben
we het over; ook als het, met kritische intenties, ‘kanttekeningen’ bij dat geweld
betreft. De motivatie is verdacht. Draai de zaken maar eens om, Marc. Laten we ons
eens voorstellen hoeveel reactie het bij het publiek en in de kritieken had opgeroepen,
wanneer aan het eind van de voorstelling niet Lulu, maar bijvoorbeeld Schön, of die
lieve schilder Schwarz door langgerekte castratie om het leven was gebracht. Zou je
dan nog in de artistieke kwaliteit geloven? En wat zouden de mensen die nu over het
einde van Lulu zwegen dan te zeggen hebben? Zouden ze dan misschien ook misselijk
zijn geweest, zoals ik?
De enige die Lulu tot aan het eind probeert te helpen maar daar niet in slaagt en
en passant ook wordt neergestoken, is gravin Geschwitz, de gemankeerde vrouw, de
Amazone. Het is buitengewoon effectief van Wedekind om de samenwerking tussen
vrouwen, of laten we het woord eens gebruiken, hun mogelijke solidariteit, voor te
stellen als een hilarische en machteloze zaak. Waarschijnlijk onbewust zo voorgesteld,
zonder erover na te denken, moet ik dat nog zeggen? Maar amusant onvermogen
blijft het, de inadequaatheid van die vrouwen; puur vermaak nietwaar, dat tafereel
van twee aangeschoten vogels en een kat. De bekroning van een cynische situatie.
Want Lulu doet Geschwitz, die net als de mannen met haar naar bed wil maar toevallig
een vrouw is, hetzelfde aan wat haar is aangedaan. Zij die niet gezien wordt, behalve
als instrument van andermans genot, ziet Geschwitz niet. Zij die zelf psychisch is
vermalen, schoffeert en beledigt en kwelt Geschwitz, de enige die niet uit eigenbelang
met haar meetrekt (zoals Alwa, Poti, Schigolch), die haar in ieder geval niet uitbuit,
misschien zelfs van haar houdt.
Logisch, het is de enige taal die Lulu tegenover vrouwen kent. Zo manvriendelijk
is ze ingericht ‘von Kopf bis Fuss’, dat ze de aanwezigheid van een vrouw niet om
zich heen verdraagt, dat ze Geschwitz (zichzelf) moet vernederen, moet slaan en
trappen. Wedekind en met hem deze vooruitstrevende theatermakers bevestigen een
beeld: twee vrouwen samen, dat is niets, dat steek je overhoop zonder problemen.
Slagerswerk zonder zweetdruppeltjes. Ze kunnen elkaar niet eens de hel uit helpen,
laat staan Jack de Ripper aan. De lustmoordenaar is immers het andere uiterste van
dezelfde schaal, slechts de
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graduele vermeerdering van dezelfde gretigheid, die vrouwen tot in de Boeketreeks
toe, leren als normaal en zelfs als een uiting van liefde te beschouwen.12.

Stempel
Nee, het is op en top een mannenwereld waarin Lulu rondwaart als een duikelaar.
Zij is een lichaam, waarop Schön in zijn mateloze goedheid voor eeuwig zijn stempel
heeft gedrukt. Deze vrouw heeft geen ‘innerlijke ruimte’ voor zichzelf overgehouden.
Als je van jongs af aan je eigen normen, je eigen grenzen, de grenzen van je lichaam,
en je eigen ideeën bent kwijtgeraakt, opgevoed tot manvriendelijkheid en
vrouwenhaat, zonder identificatiefiguren - slechts exemplaren die er net zo slecht
aan toe zijn, met rancuneuze gevoelens die ze toch ergens moeten laten, en waarom
dan niet bij de machteloze partij - dan word je vanzelf een kameleon. Je gaat vanzelf
naar de pijpen van anderen dansen, namelijk degenen die jouw lot in handen schijnen
te hebben: de mannen die ‘de grote wereld’ vertegenwoordigen, die een scheiding
tussen ‘de werkelijkheid’ en ‘privé-leven’ hebben aangebracht. Het is een aardige
theorie die Blokdijk in De Groene ten beste geeft, over het dilemma van Schön, het
is jou blijkbaar zeer aan het hart gebakken.
‘Haar droom is dat zij en hij onafgebroken bij elkaar zijn en doen waar
ze zin in hebben. Maar dat kan Schön niet. Zich even totaal overgeven aan
haar als zij doet aan hem, daartoe is hij niet in staat. Want daarmee verliest
hij de controle over zijn bestaan. Zijn maatschappelijke positie en de
financiële zekerheden waarop die zijn gebaseerd zou hij aan het leven met
haar ondergeschikt moeten maken. Vanaf het allereerste begin heeft Schön
de absoluutheid van haar natuurlijkheid onderkend. Het is ook zijn droom
zich daaraan over te geven, maar hij realiseert zich dat hij zichzelf dan
niet meer in zijn macht heeft. En dus is hij voor haar vervuld van angst.
Bovendien weet hij dat het hem zal ruïneren.’
Blokdijk suggereert hier de aloude tegenstelling tussen liefde en maatschappij; deze
heeft de vorm van een materieel dilemma waarin Lulu haar partner na hun huwelijk
brengt. Maar Schön heeft haar zelf tot die exclusiviteit opgevoed! Vanaf het moment
dat ze met hem in aanraking kwam, heeft ze de kans niet gehad zich in iets anders
dan ‘de liefde’ waar te maken. Haar vermogen
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om zich in materiële zin staande te houden is met het stelen van Schöns horloge
abrupt gestopt. Zij werd gewoon geplukt, deze bloem, en dat zal tot het einde van
haar leven zo blijven, ze bloeit niet voor zichzelf. ‘Spielzeug fur Manner’ staat er
bij de prachtige vrouw die naast high-tech Sony-apparatuur is afgebeeld.13. Schöns
dilemma is nog steeds een zelfgekozen dilemma waarin hij haar een rol opdringt.
Vanaf het moment dat ze zijn horloge probeerde te pakken en door hem bij dat tehuis
werd afgeleverd, heeft ze, zoals gebruikelijk tot nog maar kort geleden, geen enkele
zelfstandige positie in de werkelijkheid gehad.
Je kunt beter zeggen dat Schön in een probleem is blijven steken, en dat de figuur
van Lulu dat zichtbaar maakt. Zij is niet, zoals de mythe wil doen geloven (Pandora
is erop uit om onheil aan te richten) degene die het conflict veroorzaakt. Nee, het
wordt veroorzaakt door de maatschappelijke ordening en ook psychische taakverdeling
die door mannen wordt gewenst maar die niet in het belang van vrouwen is. Als je
zou willen zou je Wedekinds stuk dus kunnen opvatten als de uitbeelding van een
maatschappelijk conflict, in plaats van een plot dat om misverstanden draait.14. Jammer,
dat Tom Blokdijk in zijn betoog juist deze hedendaagse betekenis heeft gemist.

Stuklopen
Goed Marc, houd vol, we gaan een beetje dieper. Aan deze voorstelling kun je aflezen,
hoe weinig de schrijver plus personages, de toneelmakers plus critici in staat zijn,
het sekseverschil te erkennen: erkenning van de subjectiviteit ontbreekt, en dus
respect voor het perspectief van de Ander. Vanuit dat onvermogen kan een hele
culturele praktijk gewelddadig worden. Deze snijdt af, etiketteert, ridiculiseert,
ontkent, negeert, bagatelliseert.
Wedekinds stuk is daarvan een extreem voorbeeld. Het lijkt alsof alle mannen
stuklopen op dat verschil (Lulu als bidsprinkhaan die mannen verslindt) maar in feite
wenst men het uit te vegen, in-de-daad te ontkennen: ze zien haar niet terwijl ze hun
ogen uitkijken, ze willen haar slechts binnendringen, toeëigenen.
Men handelt uit onbegrip, vanuit een narcistische wens: dat vrouwelijk verlangen
niet bestaat tenzij als onderdeel van dat ene ‘universele’ mannelijke verlangen.
Lulu van Wedekind is een prachtig voorbeeld van wat Braidotti en Smelik
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beschrijven: de logica van een machtssysteem dat ondanks al zijn facetten en variaties
een ongedifferentieerde cultuur voortbrengt. ‘Niet een cultuur van twee seksen, met
alle dubbelzinnigheden en tegenstrijdigheden van dien, maar een “universele”
on-verschil-lige mannelijke cultuur’.15.
Aan de voorstellingspraktijk en de receptie van Lulu kun je goed zien dat we in
zo'n cultuur leven. Een samenhangend systeem van denkwijzen en gewoonten waarin
de gewelddadigheid van het mannelijke kijken, de voyeuristische blik die de
vrouwenfiguur metaforiseert (tot object maakt), gemeengoed is geworden. Normaal
is, zelfs als deze blik (in deze voorstelling van Lulu en bij voorbeeld ook in de film
The Accused) vanuit dat ‘universele’ perspectief wordt bekritiseerd. Zulke kritiek
reproduceert alleen maar dezelfde verknoping, die dient als uitgangspunt, de gewone
status quo. Zo gewoon dat wij - en nu spreek ik vanuit mijn eigen perspectief - geacht
worden hetzelfde te ervaren als mannen.
Maar behalve als grote natte droom kun je Lulu van Wedekind ook opvatten als
het verhaal van de ervaringen van vrouwen, van wie in een patriarchale cultuur hun
subjectiviteit wordt ontnomen. Het ‘raadsel’, het ‘grillige’ gedrag van de protagoniste
wordt ook door Blokdijk niet afdoende verklaard en blijft een lege plek die steeds
opnieuw weer valt te duiden (een opeenvolgende reeks van ouderwetse tot moderne
jasjes). Inhoudelijk verandert er niets, zonder radicale vermeerdering van perspectief16.
geeft de tekst tot sintjuttemis alle gelegenheid tot metaforisering.

Blauwbaard
Laten we er eens van uitgaan, Marc, ‘just for the sake of the argument’ dat de
mannelijke subjectiviteit op de ontkenning van het sekseverschil is gebaseerd. Dan
zou je je ook kunnen voorstellen dat deze mannelijke subjectiviteit zichzelf
voortdurend moet bevechten en bevestigen, dus in zijn meest extreme vorm resulteert
in de vernietiging van dat verschil, in het gedrag van Jack de Ripper.
Laten we er eens van uitgaan dat de subjectiviteit van mannen bereikt wordt via
een ‘foute onderscheiding’17. omdat de werkelijkheid van de ander wordt ontkend.
Benjamin formuleert geweld consequent als een ‘falen van differentiatie’ en hierop
zijn volgens haar allerlei vormen van politieke en seksuele macht gebaseerd.
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En als subjectiviteit geen gefixeerd produkt is maar een proces, is het voor de
bedreigde mannelijke subjectiviteit steeds weer nodig om de grenzen van het zelf te
beschermen en die van de ander te ontkennen, een proces dat intrinsiek gepaard gaat
met geweld. Bij voorbeeld het ‘geweld van de vanzelfsprekendheid’ in kunstpraktijk
en receptie dat ik hierboven heb beschreven. Films, toneelvoorstellingen, boeken,
beelden.
Of het nu gaat om het verhaal van Roodkapje of dat van Blauwbaard, de ontkenning
c.q. vernietiging die wordt uitgevoerd, wordt daarna meestal door een ander lid van
dezelfde orde, ook iemand die dat doet op grond van zijn macht ongedaan gemaakt:
Doornroosje ontwaakt dankzij de kus van de prins, Roodkapje en haar grootje worden
door de jager uit de buik van de wolf gehaald, Blauwbaards vrouw wordt op het
laatste moment gered door haar broers.18. De mythe is weer tot leven gekomen en
kan in een volgend drama opnieuw als trauma worden geënsceneerd.
Probeer Lulu eens als een omkering van de mythe van Blauwbaard te zien, een
omkering die hetzelfde proces mogelijk maakt. De mannelijke slachtoffers in Lulu
‘legitimeren’ de wanstaltige afstraffing van de vrouwenfiguur aan het eind, door een
ander lid van dezelfde orde (Jack the Ripper). Maar ook is duidelijk waarom
Blauwbaard zo gewelddadig is jegens zijn echtgenotes: hoewel hij het sekseverschil
nodig heeft om letterlijk en figuurlijk te (over)-leven, kan hij alleen zijn eigen
subjectiviteit opbouwen over het lijk van de Ander. Blauwbaard kan niet zonder en
niet met het sekseverschil leven, vandaar de dwangmatige herhaling van huwelijk
en moord.
In Lulu is die herhaling omgedraaid in het telkens opleven van haar pogingen tot
subjectiviteit in een nieuwe relatie, en het telkens overlijden van een minnaar terwille
van de mythe van de bidsprinkhaan; een herhaling die wordt uitgesteld en opgerekt
tot de uiteindelijke afstraffing van de protagoniste in het sensationele en ‘totale
bevrediging’ verschaffende eind.19.

Metaforisering
Ik kan me voorstellen dat je er schoon genoeg van hebt, Marc, maar ik ben nog niet
klaar. ‘Geweld moet daar geplaatst worden waar het met een maximum aan
onverzoenlijkheid in werking is, met andere woorden, in de persoonlijke en seksuele
identiteit zelf.’20. Kristeva bedoelt de ‘meest verboden van alle kamers’: de
bekkenholte, de fysieke innerlijke ruimte die alleen bij vrouwen bestaat.
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Precies die ruimte wordt binnengedrongen, ontkend, onteigend, toegeëigend. Ook
symbolisch wordt dat uitgedrukt. Lulu leeft voortdurend in de huizen van haar
partners, ze heeft geen eigen kamer, net zo min als de vrouwen van Blauwbaard.
Bovendien kun je aan de figuur van Lulu het cultureel patroon optima forma
demonstreren, want door haar achtergrond en opvoeding is zij volledig
geseksualiseerd.
In de tekst van Wedekind is de metaforisering compleet. Er is immers maar één
‘echte’ vrouw, verder wordt het stuk bevolkt door mannen - Geschwitz is namelijk
geen ‘echte’ vrouw, zo wordt gedacht. Het toneel ziet eruit als een groot slagveld,
waar hele rangordes van verschillende kalibers staan opgesteld en om beurten naar
voren worden geschoven, opgepoetst, verfijnd, technisch verbeterd. Lulu is het object
waarnaar al die wapens wijzen. Zij is de vrouwenfiguur: een opzettelijk aangebrachte
hindernis binnen de narratieve structuur, een object van steeds dezelfde handeling
(in dit stuk letterlijk een herhaling). Je kunt haar gestalte dus zien als een metafoor
van seksueel geweld, maar ook reproduceert de tekst Lulu dit geweld zelf in onze
toneelpraktijk (die, zoals ik hierboven heb aangetoond, niet wezenlijk is veranderd).
Zo werken talloze cultuurvormen dubbelop: ze zijn metaforen van geweld, en
scheppen zelf - Mieke Bal spreekt van het ‘werkelijkheidsvormende effect van
beelden’ - weer het geweld van metaforen.

Blauwbaardtrauma
Braidotti en Smelik hebben met een kritische leeswijze aangetoond hoe in onze
cultuur het (sadistische) verhaal van Blauwbaard een basispatroon vormt. Als je het
eenmaal tot je door hebt laten dringen, valt dat patroon bij allerlei verhalen op: telkens
biedt een enscenering van overtreding en afstraffing de (tijdelijke) oplossing van het
‘Blauwbaardtrauma’.
1. De vrouw neemt aanvankelijk een conventionele objectpositie in (Lulu is
getemd). 2. Zij overtreedt een gebod (wordt subject van handelen, zien en spreken:
in burgelijke zin overtreedt Lulu seksuele conventies en is zij de oorzaak van de dood
van haar ‘bewonderaars’). 3. Tenslotte wordt de vrouw weer tot de ultieme
objectpositie teruggebracht (meestal de dood, in komedies vaak een huwelijk).
Ook in Lulu wordt de orde weer hersteld, door Jack the Ripper. Maar de mooiste
vondst is, dat hier en elders de afstraffing wordt ‘opgeroepen’ of zelfs

Lust en Gratie. Jaargang 9

32
‘gelegitimeerd’ door het gedrag van de vrouw zelf, die daarin nauwelijks een
ontwikkeling doormaakt, draak en freule tegelijk.21. Neem de markiezin in Stephen
Frears Dangerous Liaisons: door in tegenstelling tot haar mannelijke partner in haar
slechtheid te volharden verdient zij haar vernedering. In Fassbinders Berlin
Alexanderplatz is de moord op Mieze een sluitstuk op de dagelijkse ontkenning van
elk van Franz' vriendinnen (een vernedering en ontkenning die zij evenals Lulu
geleerd hebben normaal te vinden, van begin tot eind). Hun zelfbeeld is laag, hetgeen
met hedendaagse vanzelfsprekendheid wordt aangevuld door bijvoorbeeld Louis
Ferron die de ‘Männerbund’ tussen Biberkopf en Reinhold als gewone liefde zonder
bijbedoeling weet te karakteriseren, met als toevoeging: ‘liefde via snolletjes’.22.
Zoals in het Japanse meesterwerk Rashomon is de motor van de handeling meestal
de schuldvraag: de kwellende mannelijke onzekerheid of degene die hij als zijn
verlengstuk, zijn bezit, en als bevestiging van zijn subjectiviteit beschouwt, wel
‘trouw’ is. Antropologisch vindt dit gegeven natuurlijk zijn oorsprong in
stamverwantschappen en eigendomsverhoudingen, maar ook psychologisch kun je,
als je wilt, van Aeschylus' Oresteia via Shakespeares Anthony and Cleopatra en
Mozarts Entführung aus dem Serail alle sporen tot op de dag van vandaag verder
trekken.23. Zie thrillers als Hitchcocks The Thirty-nine Steps en North by Northwest,
of het cultureel imperialisme van Indiana Jones and the Last Crusade. Hoeveel
moderne grapjes er ook zijn, het maakt niet uit. Spanning door mogelijke
onbetrouwbaarheid en dus de schuldvraag. Alle films met dat stramien opnoemen
die op onze televisie worden uitgezonden en in onze bioscopen draaien, vind ik
ondoenlijk. Ik zie het zelfs in de science fiction van Aliens levensgroot terug.24. Een
laatste knak en het stuk, de film, de enscenering van het trauma is beëindigd.
Aangedaan maar nooit werkelijk van hun benen geblazen, wandelen de mannen weer
naar huis. Zou het kunnen zijn, dat in de diepte van hun welbevinden iets van
opluchting schuilt? St. Joris is er opnieuw in geslaagd het monster te bedwingen.

Massage
Andere variaties maken de sleutel duidelijk. Van Georges Simenon bestaat het verhaal
‘La prison’. In Nederland werd een Franse tv-bewerking van dat

Lust en Gratie. Jaargang 9

33

Scène uit Shakespeare, Antonius en Cleopatra.
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verhaal uitgezonden onder de titel De zusters, maar het verhaal gaat helemaal niet
over de twee zusters, waarvan de ene de andere vermoordt omdat de andere haar
hele leven de ene probeerde te worden. Integendeel. Hoofdpersoon is een man, de
echtgenoot van de moordenares. Deze doet ontdekkingen, de handelingen van zijn
vrouw dienen alleen voor het oproepen van dilemma's voor de mannelijke
subjectiviteit. De dode, noch de dodende vrouw is belangrijk. Het drama voltrekt
zich aan de man: tot de conclusie gekomen dat zijn vrouw niet zijn bestaan als het
belangrijkste in haar leven beschouwde, pleegt hij zelfmoord.
Toch zijn alle vrouwen die naast de zusters in dit drama figureren, aspecten van
hetzelfde - mannelijke subjectiviteit bevestigende - vrouwbeeld: de secretaresse die
elk moment klaar staat om met haar baas in bed te duiken, die hem op elke gewenste
minuut ongevraagd van koffie en zelfs van een perfecte wekker in de persoon van
een werkster voorziet. De werkster die ook al niets belangrijker vindt dan met haar
lichaam en haar ziel een rijke trieste man te troosten. De aantrekkelijke vrouw in de
kroeg, die al haar vrienden verzoekt te vertrekken teneinde met deze in een schandaal
verwikkelde society-snob vreemd te gaan. Kortom, iedereen die van vrouwelijke
kunne is, lijkt om de hoofdpersoon heen te draaien als een blinde beer om de honing,
alsof verder alles onbelangrijk is. Alleen die ene vrouw verdomt het, uitgerekend
zijn vrouw kan niet tot de objectpositie worden teruggebracht. Dan maar een boom
om je te pletter tegen te rijden, besluit de man. Opmerkelijk, die keuze voor het grote
niets.
Zullen wij dan maar voorzichtig concluderen dat ook in een stuk met een
vrouwelijke titelrol, zoals Lulu, de menselijke held (in dit geval een reeks kleine
heldjes met de allure van Schön tot Jack) structureel mannelijk is, en de hindernis
of grens vrouwelijk? Het obstakel ‘maakt’ het verhaal natuurlijk, hoe weerbarstiger
Kate in De getemde feeks, hoe beter. Het stramien van ‘genot en onbehagen’ werkt
als een massage op de mannelijke ziel.25. Maar de tovercirkel, die Lulu (Carmen,
Cleopatra, of Circe) creëert, is beperkt van duur. Tenslotte wordt hij afgebroken,
vernietigd. En zoals in Lulu en De zusters wordt de vrouwelijke subjectiviteit meestal
niet verbeeld en ook niet uitgebeeld, alleen - en dan nog tweedimensionaal - de
poging daartoe. Terwijl de vrouw behept blijft met de magie van een ikoon, wandelt
de man als een driedimensionale figuur door het landschap.26.
Om terug te komen op de idiote spiegel in Lulu's hand op het affiche en de omslag
van het tekstboek: in de voorstelling is er geen spiegel, maar wel een
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schilderij. Eigenlijk zou Lulu op de vlucht voor Jacks mes dwars door die afbeelding
heen moeten springen, om zich dan als een Medusa (laat de man doodvallen) om te
keren. Het kunstwerk van Schwarz is tot het einde toe echter symbool van haar
objectivering. De toneelmakers berusten graag in die wrange status quo. Lulu is dan
ook nadrukkelijk alleen in deze opvoering van Wedekinds stuk.
Het is al eerder gezegd en verbeeld. Pas als vrouwen op grond van hun
gemeenschappelijke woede de man uit zijn machtige subjectpositie weten te onttronen,
zijn zij ‘in staat de spiegels stuk te schieten waarin een vertekend, want geobjectiveerd
vrouw- en zelfbeeld hen gevangen houdt.’27.

Minnaar en moordenaar
Het moge duidelijk zijn Marc, als je me tot nu toe hebt kunnen en willen volgen, dat
Blauwbaard geldt als paradigma, net zoals Jack de Ripper en Donjuan. In hun
dubbelpositie van minnaar en moordenaar, versierder en verzamelaar,
vertegenwoordigen zij de in cultuur versteende behoefte van mannen om vrouwen
te vernederen en af te doen als objecten. Behoefte? Zeg maar rustig noodzaak! Ik
kan er niet over meepraten maar zou, zoals Mulvey oppert, het castratiecomplex een
verklaring voor die dwangmatigheid kunnen zijn? De vrouw is de draagster van
schuld, omdat zij door haar bestaan zonder penis bij de man angst voor castratie heeft
opgeroepen. Over dieptewerking gesproken! Als dat zo is, figureren Blauwbaard,
Jack the Ripper en Donjuan tegen de achtergrond van een wereldomvattende
kunstpraktijk: een enorme Boeketreeks voor mannen. Want als mannelijke archetypen
scheppen deze helden de mogelijkheid voor het gebaar van vernedering en afstraffing,
een bevestiging ervan en een versterking. Jack de Ripper telt vijf, Blauwbaard zeven
vrouwen, en Don Giovanni, ook zo'n repeteergeweer, duizendendrie. Maar de
hoeveelheid telt niet. Wat er werkelijk toe doet, wat in onze cultuur genot verschaft,
is de herhaling van dat gebaar. Dwangmatig, want gegrond in existentiële angst.
Om de cirkel rond te krijgen kun je het Blauwbaardverhaal eveneens zien als een
voorschrift, een model voor ‘romantische liefde’, dat bijprodukt van seksueel geweld.
De aanpassing van vrouwen die ook buiten kasteelromans wordt gepredikt, is alleen
mogelijk omdat de cultuur steeds dezelfde signalen doorgeeft. Seksueel geweld wordt
als normaal gezien en beschreven, eerder
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een uiting van liefde dan van macht. Zo wacht Rick (Humphry Bogart) in de film
Casablanca net zolang totdat hij er zeker van is dat zijn voormalige geliefde (Ingrid
Bergman) werkelijk van hem houdt en dat altijd heeft gedaan.
Pas dan komt hij in actie, en de manier waarop hij haar met haar echtgenoot
meestuurt, het vliegtuig in, heeft iets van een afstraffing. Haar ‘verraad’ in Parijs is
de motor van de handeling, opnieuw de schuldvraag. Het gevaar van de Gestapo is
uitstekend gedoseerd: al haar handelingen zijn er tenslotte op gericht om zijn
instemming te verkrijgen. Passend in het verhaal, maar ook symptomatisch. De heldin
van Casablanca mag leven, want ze overtrad, zo blijkt in de ‘oerscène’, niet werkelijk
een gebod: de oorzaak van haar verraad in Parijs was loyaliteit jegens haar echtgenoot,
dat andere lid van dezelfde orde.
Schuld of moederschap, de ketens lijken op elkaar. Zo legt de - eveneens in zijn
mannelijke subjectiviteit ontwortelde - held in Paris, Texas een lange weg af, alvorens
hij zijn ondergedoken vriendin weer als moeder van zijn kind kan installeren. Als
hij haar tenslotte zover heeft, knijpt hij er net als Rick, die andere ‘echte’ man,
triomfantelijk tussen uit. De heldin moet eerst vrouw (of moeder) worden, voordat
de held weer man kan worden. Je zou haast gaan denken, dat wat er cultureel aan
mannelijke subjectiviteit vereist is, alleen groeit op een bed van onvolwassenheid.
Een laatste voorbeeld en dichter bij huis. In jouw favoriete Nederlandse film, naar
Reves boek De vierde man, is Christien, bezet met ‘Lulu’-eigenschappen, de
mannenverslindende kruisspin. Ze is net zo ‘onbetrouwbaar’ als Cleopatra was, die
andere legendarische bidsprinkhaan of fraaigevederde draak. Maar wat in Reves
boek nog literaire twijfels zijn, is in de film van Soeteman en Verhoeven
gevisualiseerd en bijna reëel geworden. Hoewel er nog een kleine marge van twijfel
is, ontkomt de kijker niet aan een tovercirkel, een heksenkring. Zoals Odysseus
ontsnapte van Circes eiland, zo heeft Jeroen Krabbé op een haartje na zijn (voor)huid
gered. De verfilming heeft zich van uitgesproken clichés bediend en scoort de
moeizame overwinning op het mooie monster. Het eind is open: het raadsel is terug.
Alle hens aan dek.
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Scène uit De vierde man, Renée Soutendijk en Jeroen Krabbé.
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Kampvuur
Ik kan wel doorgaan maar aan elk afscheid komt een eind. Ik ben met opzet eenduidig
geweest en heb me daarbij geconcentreerd op slechts één soort geweld dat in onze
cultuur zowel veelomvattend als specifiek is. Zo veelomvattend dat het niet wordt
gezien en zo specifiek dat mannen en vrouwen, met al hun vermogen tot intellectuele
hoogstandjes en artistieke zelfkritiek, het wensen te ontkennen. En daar slaagt men
in tot op de dag van vandaag. Medusa heeft zich laten ringeloren. De god heeft de
godin doen verbrijzelen, onherkenbaar gemaakt in een stelsel van patronen, uiteraard
zonder de oorzaak van de verstening te doorgronden. En dus is de remedie vaak erger
dan de kwaal. Voor alles dient het ritueel immers intact te blijven. Als de grillige
vlammen van een kampvuur waar de stamoudsten ingewikkelde bewegingen omheen
maken. Het vuur zelf kan, wanneer men bevredigd en het dansen moe is, in één zwaai
worden gedoofd.
Beste Marc, onze verhouding destijds was geheim. Dat zij er is geweest is eveneens
geheim. Zoals je destijds in al je contacten je huwelijk rigoreus van deze speciale
vriendschap wenste te scheiden, zo heb je nu ook weer de weg gekozen die het
geschiktst voor je was. Er is een tijd geweest dat ik jou meer dan mezelf heb
vertrouwd: basisdilemma van Lulu - en toen heb je me niet verdedigd. Als vanzelf
kwam daar onze relatie en samenwerking tot stilstand; ook al zijn we blijven praten
en hebben we elkaar nog een aantal malen ontmoet. Toen je in januari tegenover me
zat, glimlachend en zelfgenoegzaam, maar ook door je lange stilzwijgen een beetje
verlegen, liet je me zien dat ik nog steeds iets voor je beteken.
Het spijt me dat ik mijn kritiek op jou nooit volledig heb uitgesproken. Aan de
andere kant: dan was onze vriendschap niet mogelijk geweest. Doordat ik je nu zo
weinig zie, kun je me niet meer in verwarring brengen. Dat overkomt me ook met
anderen. Soms is er liefde, soms is er haat. Het valt me op dat dit dualisme naarmate
de jaren verstrijken en de vriendschappen langer duren, erger wordt. Doe ik een
poging op een oneigenlijke manier de werkelijkheid te lijf te gaan? Of is het
acceptabele zelfbescherming?
In het huis van Max merk ik opnieuw wat het alleen wonen waaraan ik niet meer
gewend ben, zo moeilijk maakt. Er zijn dagen dat alles goed gaat, sterk voel ik me,
bewust en handelend. Wat een illusie. Op alle andere dagen laat ik me heen en weer
slingeren in de keuzes die ik moet maken, tot op de meest banale niveaus.
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Het leven met man en vooral kinderen had al die dilemma's zo drastisch beperkt: een
heleboel is simpelweg onmogelijk. Maar nu voel ik opeens weer die oude onrust om
het maximale uit mijn dagen te halen. Een grondhouding die mijn kinderen me op
hun geheel eigen wijze hebben afgeleerd.
Op een van die slingerdagen kwam Thomas, die Nugo en Pichu aan de zorg van
zijn ouders had toevertrouwd. Hij was ten gevolge van de totale omkering in de
taakverdeling (waarvan ik meestal zo'n last heb) nog een beetje gereserveerd. Zijn
haar was kortgeknipt, we stonden aanvankelijk een beetje onwennig naar elkaar te
kijken. Het was net alsof het vijf jaar geleden was, toen hij voor het eerst in mijn
bestaan placht in te breken. Met een mengeling van verliefdheid, bewondering en
schroom.
Zo zaten wij in de enorme ruimte met de vaas bloemen en het haardvuur op de
grond, dronken flessen wijn leeg tot diep in de nacht en spraken; op een manier met
elkaar geconfronteerd die in het ouderschap nooit meer mogelijk is. Plotseling was
het net als vroeger. En als vanzelf gingen onze hardop uitgesproken gedachten naar
het verschil tussen vroeger en nu. Een verloren goed tegenover het verkregen erfdeel,
geen van beiden had spijt. De kans op ouderwetse verliefdheid is verkeken. Lang
voordat deze drie mensen in mijn leven kwamen, had ik de magie van de tovercirkel
al verbroken. Dat is het verschil in lotsbestemming, in mogelijkheden, en dat scheelt
me een baarmoeder, tussen mij en Lulu.

Eindnoten:
1. ‘Plotseling ligt de echte Lulu op tafel’, voorpublikatie door Martin Schouten in de Kunst &
Cultuur bijlage, de Volkskrant van 20 oktober 1989.
2. De vrouw als object van de gecombineerde blik van de kijker en van alle mannelijke personages.
Laura Mulvey bespreekt de spanning en verschuiving die bij voorbeeld een heel filmverhaal
structureren, waarbij de toeschouwer ‘gefascineerd is door het beeld van zijn gelijke die in een
illusie van natuurlijke ruimte gevat is en via wie hij controle en bezit over de vrouw binnen het
verhaal verkrijgt.’
Laura Mulvey: ‘Visueel genot in de film.’ In: Karin Spaink (red), Pornografie, bekijk 't maar.
Een politiek-feministische visie op sexualiteit. Van Gennep, Amsterdam 1982, pp. 128 en 123.
3. Hetzelfde effect is te vinden in Anthony and Cleopatra van Shakespeare, maar dan als
interpretatiemogelijkheid. Zie: Els Launspach, ‘In het oosten zijn de bedden zacht’ in: De Gids,
nr. 2 (febr.) 1990, pp. 118-125. En in algemene termen John Berger, Anders zien, Sun, Nijmegen
1974. Zie ook: Bram Dijkstra, Idols of Perversity. Fantasies of feminine evil in fin-de-siècle
culture. Oxford University Press, Oxford, New York, Toronto 1986, pp. 132-152.
4. Zie ook de afspiegeling van deze maatschappelijke achtergrond in diverse stukken van Franse
bodem, Molière, Marivaux, etc. Vaak heeft de weduwe dan al plaats gemaakt voor de freule,
als ze maar een substantiële erfgename is.
5. Mieke Bal: ‘Dat komt doordat het verhaal van de man, het verleidingsverhaal, het enige cultureel
beschikbare verhaal is.’ (p. 75) ‘De verkrachter dicteert haar haar zelfbeeld.’ (p. 30)
De studie van Mieke Bal: Verkrachting verbeeld. Seksueel geweld in cultuur gebracht (Utrecht
1988), vond ik zeer verhelderend.
6. Recensie van Kester Freriks in de NRC van 25 oktober 1989.
7. Recensie van Marian Buijs in de Volkskrant van 25 oktober 1989.
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8. Zie Mieke Bal, op. cit. (p. 64) naar aanleiding van het geval Freud en Dora. De vaderpositie,
gedefinieerd als machtspositie, is gespreid over drie mannen die Dora ieder op hun manier van
haar subjectiviteit trachten te ontdoen. En dat is precies wat verkrachting teweeg brengt.
De vader bezit, en geeft weg. En hij ontkent de reële ervaring van Dora, ten gunste van zijn
relatie met meneer K. Ten gevolge van zijn eigen blinde vlek doet Freud dat ook met de aan
hem toevertrouwde patiënten.
Door de verkrachting te ontkennen - of enkel in de termen van het heersende vertoog weer te
geven (gevolg: een haar opgedrongen zelfvervreemding) wordt zij herhaald. Tevens wordt het
lichaam van de vrouw tot publiek bezit gemaakt. Buitengewoon interessant zijn de door Mieke
Bal beschreven voorbeelden (Lucretia, Richteren 19) en de symbolische functie die verkrachting
heeft in verhalen over sociale veranderingen. (Bal, pp. 66-73).
9. Door de ontkenning van haar ervaring neemt het slachtoffer niet alleen het ‘verleidingsverhaal’
over; ook kunnen alle aspecten van vrouwelijke seksualiteit die medeplichtig lijken aan
mannelijke principes van overheersing (zoals verkrachtingsfantasieën, sadomasochisme,
prostitutie, etc.), gezien worden als een teken van de diepe vervreemding van vrouwen van hun
eigen ‘ware’ zelf. Braidotti en Smelik, op. cit. p. 192.
10. Mira Rafalowicz, ‘Het gevaar van onhandige formuleringen.’ in: Toneel Theatraal nr. 10
(december) 1989, p. 35.
11. ‘Dat zij in het proces moet sterven is heel wat minder waard dan het eigenlijke proces om haar
ter dood te brengen. Anders dan het bloed van Christus is haar sterven geen offerande; haar
bloed is waardeloos.’ Rosi Braidotti en Anneke Smelik, ‘De politiek van het subject. Blauwbaard
en de verbodenb kamer’. In: Tijdschrift voor Vrouwenstudies 38, p. 189.
12. Karin Spaink: ‘Allerlei opvattingen omtrent seksualiteit die ook in de pornografie worden
aangetroffen - en met name de vermenging van seks en geweld - komen in de Boeketreeks
terug, maar waar pornografie mannen leert dat het toepassen van dergelijke normen aanvaardbaar
is, leert de Boeketreeks vrouwen ten eerste dat ze dergelijk gedrag maar beter kunnen accepteren,
op straffe van aframmeling of het verliezen van zijn liefde, en ten tweede dat agressief gedrag
een verborgen romantische betekenis bezit. In die zin kun je stellen dat de Boeketreeks de
andere kant van de medaille is: pornografie beschrijft de traditionele mannelijke ervaring van
seksualiteit en seksueel geweld, de Boeketreeks geeft weer hoe vrouwen daarop (horen te)
reageren en biedt een voor hen positieve lezing daarvan.’ In: Karin Spaink (red.), Pornografie,
bekijk het maar, p. 178.
13. Zie Mulvey op. cit. pp. 119-136.
14. Karin Spaink, op. cit. pp. 168-170. Zo is ook het dilemma waarin de heldinnen van de
Boeketreeks meegetrokken worden, hen aangepraat.
15. Braidotti en Smelik, op. cit. p. 199.
16. Mieke Bal (op. cit. p. 87) spreekt zeer terecht over ‘een intellectueel tekort’ (...), in de zin van
‘een weigering om het eigen inzicht te vergroten.’
17. Jessica Benjamin, ‘The Bonds of Love: Rational Violence and Erotic Domination’, in: H.
Eisenstein & Jardine (eds.), The Future of Difference. London/Boston 1980, p. 41-70.
18. Als zij zichzelf (al dan niet met hulp van een andere vrouw) zou hebben kunnen redden, zou
zij tot subject geworden zijn en de code hebben doorbroken. Zie verder: Braidotti en Smelik,
op. cit. pp. 188-189.
19. Zoals Mieke Bal beschrijft, vertonen vrouwen in de toestand van vernietigd zijn, allen dezelfde
behoefte om hun subjectiviteit te herstellen. Bij voorbeeld door een (volgende) man als
beschermer of wreker of ‘vertaler’ te kiezen, of door de daad in een zelfmoord te herhalen. Bal,
op. cit. p. 76. Zo ook kun je ‘medewerking’ aan verkrachting zien als poging tot subjectiviteit
en als overlevingsstrategie. Een voorbeeld hiervan is de ‘onbetrouwbaarheid’ van Agnes, die
in Soeteman en Verhoevens film Flesh and blood is uitgebuit tot instrument van spanning en
‘erotiek’.
20. Julia Kristeva, ‘Women's Time’ in: Signs, jrg. 7, nr. 1, 1981, p. 46. De meest verboden van alle
kamers: het Blauwbaard sprookje is ook op deze manier te lezen. Braidotti en Smelik, op. cit.
pp. 200-201.
21. Ook in Shakespeares Anthony and Cleopatra is het Cleopatra die volgens de deskundigen
‘nauwelijks’ een ontwikkeling laat zien. In de secundaire literatuur wordt - in tegenstelling tot
de mannelijke held met wie men zich diepgaand identificeert - haar spanningsboog enkel aan
het vijfde bedrijf toegeschreven: in termen van de vraag of zij - door zelfmoord te plegen - de
inmiddels overleden Antonius trouw blijft, of niet. Zie: Els Launspach, ‘De koninklijke meid’
in: Tijdschrift voor Theaterwetenschap 11 (maart 1983), pp. 39-40.
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22. VPRO-gids van 24 januari 1991. Over aflevering 12 van Berlin Alexanderplatz: de moord op
Mieze (vgl. Lulu) schrijft Ferron: ‘Het gebeurt toch nog vrij onverwacht, meer in het verlengde
van het baltsgedrag dan als doelbewuste wraakneming.’ [...] ‘Bewerkt niet iedereen zijn eigen
lot? Bewerkt vooral niet “de afgezante van de coïtus” haar eigen lot? Op zoek naar de bevrediging
van haar lusten loopt ze allicht eens in de armen van de Dood die een machtig zaaier is.’
23. Zo is ook de actualisering van het Othello-gegeven door Lodewijk de Boer in Angelo en Rosanna
meer doordrenkt van vrouwenhaat dan het stuk van Shakespeare. Het stuk werd in het seizoen
1986-1987 voor 't eerst gespeeld in Theater a/d Rijn (regie Theu Boermans). Om somber van
te worden.
24. In Aliens (1986, vervolg op Alien uit 1979; inmiddels is in 1992 Alien 3 uitgekomen) is het
‘vrouwelijke’ enerzijds onschadelijk gemaakt door het tekenen van even gewelddadige
vrouwelijke als mannelijke soldaten (unisex), en anderzijds geëxternaliseerd in de draakachtige
en slijmerige verschijning van de griezelige wezens, de vijand. Bovendien blijkt uit de
vooronderstelling dat het gekoloniseerde gebied door de gewelddadige verovering tot de
‘beschaafde’ westerse wereld behoort, eenzelfde blinde vlek als in dit artikel wordt beschreven:
de opstandige wezens dienen te worden getemd (of uitgemoord) en behoren geen eigen
subjectiviteit te hebben.
25. Laura Mulvey spreekt (in een variant op Aristoteles' angst en medelijden als dieptewerking van
toneelstukken) van ‘het genot en het onbehagen dat de traditionele film ons biedt’. Mulvey op.
cit. p. 133.
26. Mulvey beschrijft hoe de manier waarop naar de vrouw moet worden gekeken in de traditionele
film en de musical - namelijk een samengaan van schouwspel en verhaal - in de handeling is
ingebouwd. (pp. 125-127)
Wedekind was zelf met beide voeten verankerd in de Duitse caberet- en musicaltraditie; in Lulu
is de voyeuristische blik tot inhoud geworden; bovendien is de structuur zelf een herhaling.
Vandaar dat het schouwspel in dit toneelstuk niet de handeling ophoudt, maar volstrekt
geïntegreerd is in het verhaal.
Het succes van het Lulu-gegeven is wellicht gebaseerd op het samengaan van twee elementen;
de twee wegen die het mannelijk onderbewustzijn heeft, zoals Mulvey schrijft, om de
castratieangst te ontvluchten: enerzijds de vrouw onderzoeken, haar mysterie ontraadselen, ‘met
als tegenhanger de vernedering, bestraffing of de redding van het schuldige object (een oplossing
die kenmerkend is voor de film noir; of anders een totale ontkenning van castratie door de
substitutie van een fetisjistisch object of door de afgebeelde figuur zelf tot fetisj te maken, zodat
ze geruststellend in plaats van gevaarlijk wordt (vandaar de overwaardering, de cultus van de
vrouwelijke ster).’
De eerste weg, voyeurisme, heeft associaties met sadisme: ‘Het genot ontstaat uit het vaststellen
van de schuld (direct gekoppeld aan castratie), het doen gelden van de beheersing en het
onderwerpen van de schuldige via straf of vergeving. Het sadistische aspect is goed te combineren
met de verhaaldraad. Sadisme vereist een verhaal, is ervan afhankelijk dat men iets laat gebeuren,
dwingt een verandering bij de ander af, een gevecht van wil en kracht, van overwinning en
verlies, geplaatst binnen een lineair tijdsbestek met een begin en een eind.’
De tweede weg, fetisjistische scopofilie, ‘kan daarentegen buiten de lineaire tijd bestaan, daar
het erotische instinct alleen op de blik gericht is. Deze tegenstellingen en dubbelzinnigheden’,
besluit Mulvey, ‘kunnen goed worden gedemonstreerd aan de hand van het werk van Hitchcock
en Sternberg, die allebei de blik zodanig hebben behandeld, dat die bijna de inhoud of het
onderwerp van hun films is geworden.’ (pp. 128-129)
Zie over de preoccupatie met de herhaling van het trauma, waaruit castratieangst resulteert, ook
Louise Kaplan, ‘Vrouwelijke perversies’, Baarn 1991.
27. Anneke Smelik, ‘Het stille geweld’. In: Tijdschrift voor Vrouwenstudies 38, p. 243.
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‘In fictie kun je eerlijker zijn dan in historische studies’
Evelien Tonkens
Interview met de Engelse schrijfster en historica Marina Warner
Als ik haar vraag hoe ze het voor elkaar krijgt zoveel te schrijven - de meeste van
haar zeven boeken zijn zo'n 400 bladzijden -, antwoordt ze nuchter: ‘Ik had het geld
nodig.’ Twee jaar geleden bekleedde de historica en schrijfster Marina Warner (46)
in Rotterdam een half jaar de Tinbergenleerstoel, maar normaal gesproken is ze
full-time schrijfster in Londen. Onlangs verscheen haar vierde roman, Indigo, Mapping
the Waters. Indigo gaat over de Britse koloniale bemoeienis met de Caraïben en de
hedendaagse verwerking daarvan. Het is een soort hedendaagse feministische
hervertelling van The Tempest van Shakespeare. Het is een enorm rijk boek, waarin
uiteenlopende thema's als de verwevenheid van racisme en seksisme en patronen in
vaderdochterrelaties op zeer subtiele wijze beschreven worden. Binnenkort verschijnt
het in Nederlandse vertaling. Voor Indigo schreef ze nog drie andere romans: The
Lost Father (vertaald als De verloren vader), gebaseerd op haar moeders jeugd in
het Italië van Mussolini en genomineerd voor de Booker Prize, en In a Dark Wood
en The Skating Party. Ook publiceerde ze verhalen en kinderboeken.
Warner heeft tevens drie historische (non-fictie) boeken geschreven, die alledrie
gaan over ideaalbeelden van vrouwen: een boek over de maagd Maria (Alone of All
her Sex: the Cult and Cultus of the Virgin Mary, vertaald in het Nederlands onder
de titel De enige onder de vrouwen. De cult en cultus van de maagd Maria), een
boek over Jeanne d'Arc (Joan of Arc. The Image of Female Heroism) en een boek
over afbeeldingen van vrouwen zoals bij voorbeeld het Vrijheidsbeeld en Vrouwe
Justitia (Monuments and Maidens. The Allegory of the Female Form). Maar het lijkt
alsof heldinnen in geen enkele vorm
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geslaagd kunnen zijn. Er is de heldin met vrouwelijke eigenschappen zoals Maria.
Volgens Warner is de verheerlijking van vrouwelijke eigenschappen bij Maria voor
vrouwen beklemmend en verwoestend. Maar ook iemand als Jeanne d'Arc, een heldin
met mannelijke eigenschappen, ziet ze niet als heilzaam alternatief, omdat ze alleen
maar mannelijk is. Zij is als het ware slechts model voor het ontkennen van
vrouwelijkheid. Bestaat er een uitweg uit dit dilemma van een keuze tussen twee
kwaden?
Marina W.: Ik identificeer me veel meer met Jeanne d'Arc dan met Maria, al zie je
dat misschien niet aan me. Zeker als kind sprak haar fysieke macht, het wegrennen
en het breken met de gegeven situatie me erg aan. In mijn boek laat ik zien dat Jeanne
d'Arc tijdens haar leven een heldin was: zij protesteerde tegen autoriteit vanuit een
maatschappelijk zwakke positie. (Ik vind het dan ook heel erg verontrustend dat Le
Pen haar inzet als mascotte voor zijn afzichtelijke politieke beweging.) Het probleem
zit hem echter in de manier waarop de kerk haar heeft toegeëigend. De kerk maakte
van haar een archetypisch slachtoffer, een martelaar met alle sadomasochistische
connotaties van dien. Iemand die stierf voor de goede zaak in plaats van dat ze ervoor
vocht. Zij is de enige heilige die zowel door de kerk gemaakt als vermoord is. Dat
ze haar dood zelf heeft veroorzaakt heeft, is iets wat de kerk maar al te gemakkelijk
vergeet als ze haar verhaal vertelt. Het is in verband met deze necrofilie dat ik ervan
afzie haar als heldin te zien, maar ik denk wel dat ze een soort vrouwelijke stem
vertolkte.
En wat Jeanne d'Arc verder betreft: mannelijke travestie heeft, althans in het
Westen, een heel andere waarde dan vrouwelijke travestie. Bij ons hebben mannelijke
vertolkingen van vrouwelijk gedrag veelal een komisch karakter, bij voorbeeld in
de Engelse pantomime. Deze vertolkingen zijn meestal nogal conservatief en
sardonisch. Terwijl het omgekeerde verleidelijk kan zijn, zoals vertolkt door Marlène
Dietrich, of heroïsch, tomboy-achtig, zoals sommige films over Jeanne d'Arc. Wat
ik met schrijven onder andere wil, is het intensiveren van de waarde van het
vrouwelijke. En het vrouwelijke tref je niet alleen in vrouwen aan: het is een categorie
in de symbolische taal. Maar je kunt wel zeggen dat het vrouwelijke als categorie
ondergewaardeerd is. Voor vrouwen van vlees en bloed schept dat een onoplosbaar
probleem. Ofwel je neemt die eigenschappen van de ondergewaardeerde categorie
en de symbolische taal die gemarginaliseerd is op je en probeert die meer waarde te
geven - dat is een vrouwelijke strategie die je in alle tijden aantreft -, ofwel je probeert
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het vrouwelijke te vermijden en een andere positie in te nemen. Ik voel me meer
thuis bij de eerste. Jeanne d'Arc is eerder een personificatie van de tweede.
Ik voel me overigens niet aangesproken door de écriture féminine, hoewel die ook
probeert om via schrijven de waarde van het vrouwelijke te veranderen. Schrijfsters
van de écriture féminine beweren dat ze geen essentialisten zijn, dat er dus geen
vrouwelijke manier van denken als zodanig is, maar ik denk toch dat de uitspraak
dat bepaalde stijlkenmerken ‘vrouwelijk’ zijn, gevaarlijk dicht komt bij de positie
dat vrouwen en mannen in wezen verschillend denken. Ik denk wel dat er een manier
is waarop stijl recht kan doen aan bepaalde manieren van praten of niveaus van taal
die voorheen ondergewaardeerd werden. Dus als je ‘féminine’ niet als een eigenschap
van vrouwen maar als een categorie ziet, die betrekking heeft op het marginale,
ondergewaardeerde, dan kun je wel zeggen dat het cultiveren ervan door vrouwen
iets kan veranderen. Maar ik vind dat degenen die zich tot de écriture féminine
rekenen zoals Cixous, of degene die Cixous bewondert, zoals Clarice Lispector, er
lang niet zo goed in slagen als anderen, die niets met de écriture féminine te maken
hebben, zoals Toni Morrison of Alice Walker. Ik vind Lispector nogal narcistisch
en claustrofobisch. Eigenlijk is die fascinatie met heldinnen zoals Maria en Jeanne
d'Arc trouwens zelf nogal gedateerd. Die boeken over Maria en Jeanne d'Arc zijn al
aardig oud, de eerste heb ik twintig jaar geleden geschreven. Ze horen bij een bepaalde
fase in het naoorlogse feminisme waarin we op zoek waren naar voorbeelden en
rolmodellen. Tegenwoordig zoeken we de kracht van vrouwen veel meer in het
gewone leven, in heldhaftige manieren van overleven in het alledaagse, en niet in de
grootse momenten. Meer in een lokale, volkse heroïek.
Evelien T.: Ook de hoofdpersonen uit Indigo zijn meer heldinnen in die modernere
zin van het woord?
Marina W.: Ja, en ook in mijn vorige roman, De verloren vader, komen zulke
heldinnen voor. De verloren vader is geïnspireerd op mijn moeders kindertijd en
gaat over vrouwen die leven onder het fascisme in Italië. Vrouwen die helemaal niet
zulke spectaculaire dingen deden als Jeanne d'Arc, maar die het toch lukte om een
minimum aan integriteit te bewaren. Het is een melancholisch boek, maar het gaat
over een reservoir aan kracht en emotionele vitaliteit van vrouwen.
De verloren vader gaat ook over relaties tussen vrouwen van verschillende
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generaties. Er bestaat volgens mij een klassiek patroon tussen vrouwen van
verschillende generaties dat ik ook tussen mij en mijn moeder terugzie. Mijn moeder
is nog steeds verschrikkelijk aantrekkelijk; zij is al zeventig maar heeft ontzettend
veel mannen die achter haar aan lopen. Mijn vader stierf tien jaar geleden. Door haar
Italiaanse opvoeding heeft ze een onstilbaar verlangen om mannen te behagen en te
vleien door om hun grapjes te lachen en ze de indruk te geven dat ze heel slim zijn.
Mannen zijn daar dol op. (lacht) Ze functioneert als een spiegel voor hun narcisme.
Het is een hele succesvolle manier van overleven, want hierdoor heeft ze talloze
mannen om zich heen en is ze beslist niet eenzaam zoals veel andere weduwen. Ik
zelf voel me er heel ambivalent over want hoewel ik zie dat ze er veel aan ontleent,
staat het me ook enorm tegen dat ze zich zo klakkeloos aanpast. Zo hypocriet is en
dat ze zichzelf zo wegcijfert. Al van jongs af aan kon ik haar hierom haten en kwam
ik ook tegen haar in opstand. Ten aanzien van mijn vader offerde ze zichzelf volkomen
op: ze was niet gelukkig met hem, maar omdat hij ‘haar man’ was, en zij een goede
Italiaanse vrouw, waste en verstelde ze meer dan dertig jaar lang zijn sokken. Ze
deed alles wat hij wilde en kende zijn vrienden, die niet de hare waren, ze leidde zijn
leven en zorgde voor hem. In zeker opzicht profiteerde ik daarvan, want het was een
stabiel en veilig thuis, maar tegelijketijd zag ik hoe ze zichzelf zo lang ontkende.
Breken met de liefde van je moeder is echter iets heel pijnlijks. Het verlangen van
een dochter om haar moeder te behagen kan zo sterk zijn, dat het kan overgaan in
het omgekeerde: dat je moeder zo belangrijk is dat je haar pijn wilt doen, omdat ze
je dat gehate voorbeeld geeft. Een vriendin van mij is psychotherapeute en werkt
veel met vrouwen met een criminele achtergrond in Engelse psychiatrische
ziekenhuizen. Zij zegt dat het heel veel voorkomt dat dochters proberen hun moeder
te kwetsen of kwaad te maken, bij voorbeeld door op heel jonge leeftijd een kind te
krijgen. Op jonge leeftijd een kind krijgen betekent dat je enerzijds door moeder te
zijn het leven van je eigen moeder herhaalt maar haar anderzijds tegelijkertijd aanvalt
door niet aan haar verdere verwachtingen tegemoet te komen. Het gaat in zo'n geval
om de moeder, niet om de man of het kind. Ze zegt wel: ‘Ik ben verliefd’ of: ‘Ik wil
een kind’, maar eigenlijk zegt ze tegen haar moeder: ‘Ik wil jou pijn doen.’
Mannen zijn hierbij niet als individuen in het geding, maar wel als fantasmatische
macht die aanbeden moet worden. Dat is ook precies waar het bij de cultus van de
Maagd Maria over gaat: die cultus is volledig vrouwelijk, maar
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het dient er allemaal uitsluitend toe om God de Vader te dienen. In De verloren vader
heb ik geprobeerd om dat mechanisme op drie verschillende niveaus te laten zien.
Mussolini is een dergelijke fantasmatische vader, een fantasiepatriarch, die het land
bestuurt en ervan houdt als zijn familie. In zijn toespraken was Italië zijn vrouw, en
alle Italianen waren zijn kinderen die hij bij deze vrouw verwekt had. Hij schiep het
beeld van mannen als sterke en machtige wezens. Dat sprak veel Italiaanse vrouwen
aan en velen van hen collaboreerden met het fascisme. In De verloren vader is de
vader een vrij zwakke man, zoals volgens mij heel veel mannen. Vrouwen verwachten
van mannen dat ze autoritair kunnen optreden en gezag uitstralen, maar veel mannen
kunnen dat helemaal niet. In de roman fantaseren de vrouwen dat de vader
daadwerkelijk zo'n klassieke stoere held is, dat hij zelfs in een duel om hun eer is
gesneuveld. Maar wat het eigenlijke verhaal is, is veel banaler en platvloerser: het
ging om historische en politieke conflicten waarbij hij in een valstrik gelokt werd.
Ik wilde laten zien dat vrouwen in zekere zin zelf bijdragen aan hun onderdrukking
via hun fantasieën van mannelijke dominantie.
Je ziet het ook in veel populaire cultuur. Gewelddadige films waarin vrouwen
slachtoffer zijn, suggereren vaak dat vrouwen mannelijke agressie opwindend zouden
vinden. Ondanks de feministische kritiek erop denken de meeste mensen toch dat
vrouwen het prettig vinden om seksueel gedomineerd te worden. Het is een westers
fenomeen, in Indiase beelden van seksualiteit vind je het bij voorbeeld niet. Het hele
sadomasochistische patroon van wreedheid en dominantie is een produkt van de
puriteinse judeo-christelijke cultuur. Het heeft te maken met het idee dat je voor
seksuele gevoelens straf zou verdienen. Sommige feministen beweren trouwens dat
verkrachtingsfilms een soort wraak tegen verkrachting verbeelden en dat die films
vrouwen daardoor macht geven en ze helpen om hun angst voor mannen te
overwinnen. Ik kan me daar heel weinig bij voorstellen. Ik heb wel de indruk dat hoewel verkrachting door de hele geschiedenis heen een probleem is geweest - het
voor vrouwen alleen op straat nog nooit zo onveilig is geweest als nu. Ik denk dat
dat te maken heeft met het feit dat mannen mannelijkheid steeds meer associëren
met seksuele agressie. Mannen zijn daar denk ik evenzeer in gevangen als dat vrouwen
er slachtoffer van zijn. Het lijkt me heel moeilijk om in deze tijd een jonge man te
zijn. In de jaren zestig was er een soort notie van een poëtische vervrouwelijkte
mannelijkheid, een soort lome hippieerotiek. Nu voelen mannen zich alleen maar
mannelijk als ze in staat zijn om
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vrouwen te overmeesteren, zowel fysiek als geestelijk. Dat zie je bij voorbeeld in de
reclame en in de hele bodybuildingcultus: mannen moeten ineens veel groter en
breder zijn dan vroeger. (lacht)
Een van de volgende dingen die ik ga schrijven gaat over mannelijkheid. Ik ben
altijd heel erg geïnteresseerd geweest in Jezus als een bepaald mantype. Hij is een
tamelijk aantrekkelijke man (los van het aspect van slachtofferschap en zelfopoffering,
wat te maken heeft met wat ik over Jeanne d'Arc zei), maar hij is in zekere zin
sekseneutraal, als je bij voorbeeld kijkt naar hoe hij wordt afgebeeld.
Evelien T.: Maar er is toch een bepaald type man dat juist heel erg Jezus-achtig is...?
Marina W.: Ja, die zieje inderdaad in Amsterdam, van die types die meestal aan
het blowen zijn. (lacht) Het boek Iron John van Robert Bly is een heel goed voorbeeld
van de huidige crisis over mannelijkheid. [De Amerikaanse dichter en essayist Robert
Bly publiceerde in 1990 een bestseller, Iron John, waarin hij bepleit dat mannen de
‘wilde man’ in zichzelf moeten gaan opsporen, omdat ze door het feminisme teveel
tot ‘softies’ verworden zijn. Het boek leidde tot de oprichting van een internationaal
Wild-Man Network. De Nederlandse afdeling daarvan is vorig jaar in het leven
geroepen. - ET] Bly heeft heel duidelijk de vinger op de zere plek gelegd: mannen
in de VS en Europa beginnen te voelen dat ze niet langer automatisch het centrum
van de wereld zijn. Vrouwenstudies en -geschiedenis hebben in de afgelopen twintig
jaar terecht het gemak waarmee ‘man’ en ‘mens’ aan elkaar gelijkgesteld worden,
aan het wankelen gebracht. Daardoor zijn mannen genoodzaakt om zich de vraag te
stellen: ‘Wat is mannelijkheid, wat betekent het om een man te zijn?’, in plaats van:
‘Wat betekent het om mens te zijn?’.
Het schijnt dat mannen vinden dat ze veel leren van die weekenden die op basis
van het boek van Bly georganiseerd worden. Desondanks vind ik dat boek van Robert
Bly verschrikkelijk gevaarlijk, omdat het vrouwen overduidelijk uitsluit. Hij geeft
moeders de schuld, omdat ze te dominant en opslorpend zouden zijn en vaders en
zoons niet de kans zouden geven om een relatie te ontwikkelen. Mannen zouden een
mannelijke mentor nodig hebben die de strijder, de koning die in hen besloten ligt,
kan vinden en ontwikkelen. Dat vind ik gevaarlijk en bijna protofascistisch; het idee
dat er geen reciprociteit is tussen de seksen, maar mannelijke wil, mannelijk
bewustzijn, dat zichzelf moet afscheiden van de aanwezigheid van het vrouwelijke
om te komen tot
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wat hij de totale man noemt... Wat Robert Bly bepleit, is zoiets als de jongensafdeling
van de padvinderij. Als die trend die door Bly is ingezet, doorzet, dan is er nog een
hoop werk te doen. Het is volgens mij heel belangrijk dat vrouwen aan het debat
gaan deelnemen. Ik ben gevraagd om een serie lezingen te geven voor de BBC-radio:
de zogenaamde Reethlezingen: nogal prestigiueuze lezingen waarvoor ze nog bijna
nooit een vrouw gevraagd hebben, dus ik ben er erg blij mee. In die lezingen ga ik
het hebben over populaire mythologie en dan zal ik het ook hebben over populaire
beelden van mannelijkheid.
Evelien T.: U schrijft nu een boek over sprookjes. U hebt eens gezegd dat sprookjes,
historisch gezien, vooral populair zijn in tijden van crisis, terwijl in periodes waarin
er maatschappelijk gezien meer zelfvertrouwen is, realisme als stijlvorm populairder
is. In wat voor periode leven we volgens u nu en hoe plaatst u daarin uw eigen werk,
in verband met het feit dat er in uw fictie ook sprookjes en sprookjesachtige elementen
voorkomen?
Marina W. In de jaren zeventig was de gangbare feministische kritiek op sprookjes
onder andere - behalve ook allerlei andere zinniger kritiek - dat ze illusies en valse
hoop aanmoedigden en niet realistisch waren. Ik denk dat nu, in een tijd waarin
gevoelens van fragmentering en apocalyps overheersen en waarin er zoveel oorlogen
zijn en zoveel dingen op losse schroeven komen te staan, sprookjes een genre zijn
waarin je een alternatief verhaal kunt verzinnen, waarin je kunt breken met het ‘script’,
met de voorwaarden zoals die om je heen bestaan en kunt proberen jezelf daar uit te
denken. In navolging van Angela Carter denk ik dat je het ‘en ze leefden nog lang
en gelukkig’ moet zien als een heroïsch optimisme: een uitdrukking van hoop en van
geloof in mensen. Het einde is ironisch, bijna bitter, omdat het een optimisme is
tegen beter weten in, een oproep om te hopen... Via sprookjes en andere verhalen
kun je een beetje morrelen aan de grenzen van de werkelijkheid.
Evelien T.: Met het boek over sprookjes wilt u ook de psychoanalyse bekritiseren?
Marina W.: Ja. Er is een freudiaanse houding tegenover kinderen, waarin sprookjes
gebruikt worden om kinderen te disciplineren en te conformeren door ze bang te
maken. Dat proces werkt veel sterker voor meisjes dan voor jongens, althans in de
bekende sprookjes, niet in de sprookjes die Angela Carter heeft verzameld, bij
voorbeeld. In de bekende sprookjes, die van
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Grimm bij voorbeeld en in Franse, worden vaak vindingrijke heldinnen of heldinnen
die openlijk protesteren gestraft, terwijl degenen die heel passief en stil zijn, worden
beloond. Bij jongens is het omgekeerd: die gaan erop uit, verlaten het huis, hakken
de bonestaak van de reus om, houden mensen voor de gek, verzinnen listen en voor
al die dingen worden ze beloond, zelfs als hun handelingen moreel verwerpelijk zijn.
De meisjes worden gestraft als ze het bos in gaan, ze worden opgegeten door de wolf,
zoals Roodkapje; of als ze nieuwsgierig zijn, zoals de vrouwen van Blauwbaard,
worden ze vermoord. Blauwbaard is een heel mooi voorbeeld. [In het sprookje van
Blauwbaard is het de zevende echtgenote van Blauwbaard verboden om in de kamer
te kijken. Als ze dat toch doet, ziet ze zijn zes vorige vrouwen liggen die hij vermoord
heeft. Wanneer Blauwbaard te weten komt dat ze dat heeft ontdekt, probeert hij haar
ook te vermoorden. - ET] Het wordt meestal gepresenteerd als een verhaal over hoe
verwerpelijk vrouwelijke nieuwsgierigheid is. Zo van: als je nieuwsgierig bent, zul
je door je man vermoord worden! (lacht) Dat soort bestraffende moraal.
Een ander voorbeeld is Assepoester. In de vroegste versies van Assepoester
protesteert ze ertegen dat ze niet naar het bal mag en ze vraagt de lelijke zusters haar
niet zo slecht te behandelen. Ze beklaagt zich bij haar vader en probeert op allerlei
manieren uit de benarde situatie te komen. Ze is in die oude versies heel veel aan het
woord. Maar in de versie van de Gebroeders Grimm die ongeveer zeven keer is
veranderd, zegt Assepoester bijna niets meer. In de versie van Disney is het nog
erger: daar heeft ze haar situatie volkomen geaccepteerd. Ze blijft achter, gaat gedwee
de vloer boenen en zingt er zelfs bij. Ze heeft geen greintje wilskracht.
Dat is heel typerend voor negentiende-eeuwse versies van sprookjes. Een van de
reden daarvoor is dat het sprookje voor die tijd een genre voor volwassenen was.
Vanaf de negentiende eeuw ging men ze beschouwen als iets voor kinderen en werden
ze een instrument in de opvoeding. Dus ontdeed men de sprookjes van aspecten die
men moreel onacceptabel vond en voegde er moreel geaccepteerde zaken aan toe.
De oudere sprookjes zijn veel opener op het punt van erotiek, minder gewelddadig
en je vindt er minder straffen en beloningen. In Disneys verfilming van Sneeuwwitje,
die waarschijnlijk wel tweehonderd miljoen kinderen gezien hebben, is de geschifte
schoonmoeder volstrekt geaccepteerd als een type vrouw. Ze wordt negatief neergezet,
als een onontkoombaar archetype van een bepaald soort vrouwelijk gedrag. Zo worden
kinderen gesocialiseerd om vrouwen met autoriteit als geschift te zien
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en dat wordt niet gevaarlijk geacht. Een verhaal als Blauwbaard, over een
seriemoordenaar, wordt niet voor kinderen verfilmd. Men vindt het verkeerd om zo'n
geschifte man te laten zien, maar vrouwelijke gekte kan blijkbaar wel.
Evelien T.: Is het niet een beetje deprimerend om al die verhalen vol vrouwenhaat
te bestuderen?
Marina W.: Ik ben voor het boek over sprookjes begonnen met de bekende
sprookjes, maar ik ben nu veel meer bezig met de andere kant van het verhaal: met
de vraag hoe je de verhalen herschrijft en hoe je die sprookjes selecteert die
vooroordelen en conventies aan het wankelen brengen. De hele eerste helft van het
boek gaat over de relatie van vrouwen tot het vertellen van dit soort verhalen: de
orale literatuur van verzet. Kritiek op de conservatieve versies neemt een veel minder
grote plaats in. Er zijn ontzettend veel van die meer subversieve verhalen, alleen
hebben ze lang niet zo'n groot publiek bereikt. Ten dele omdat ze qua inhoud niet
passen bij wat men geschikt acht voor kinderen. Ik denk wel dat dat nu aan het
veranderen is, dat nu meer het idee opgeld doet dat sprookjes niet een gesloten
kinderwererld zijn, maar deel zijn van mythes en mythische verhalen. De Odyssee
bij voorbeeld zit ook vol sprookjes.
Evelien T.: U schrijft wetenschappelijk werk zowel als fictie maar de laatste jaren
gaat uw belangstelling steeds meer uit naar het laatste.
Marina W.: Ik associeer het schrijven van non-fictie met een soort jeugdige
bezieling en overtuiging waarvoor ik steeds huiveriger ben geworden. Ik heb eigenlijk
steeds minder duidelijke en eenduidige oordelen over van alles. Via fictie kun je
ongelooflijk complexe vragen behandelen, die in zekere zin niet echt beantwoord
worden. Racisme bij voorbeeld en de fantasieën en emoties die daarmee gepaard
gaan, kun je via fictie heel goed onderzoeken. In fictie kun je in zekere zin eerlijker
zijn dan in het schrijven van geschiedenis, want als historicus is het heel erg moeilijk
om uit je eigen culturele raamwerk te stappen. In fictie kun je dat probleem
dramatiseren.
Toch blijf ik non-fictie schrijven. Maar een van de redenen dat ik nu over sprookjes
schrijf, is dat het zo goed als uitgesloten is om een feitelijke geschiedenis van
sprookjes te schrijven. Dat zou een contradictio in terminis zijn. Ik voel me steeds
meer als Perrho, een filosoof van wie we alleen maar weten dat hij zei: ‘Alles is
onzeker, behalve deze uitspraak.’ (lacht) Ik zou
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graag een manier van geschiedschrijven willen vinden die recht doet aan de
onbepaaldheid en gefragmenteerdheid van kennis. Maar daartoe moet je
verschrikkelijk goed kunnen schrijven, want je moet mensen ervan weten te overtuigen
dat het de moeite waard is om een boek te lezen waarin de schrijfster er zelf nog niet
uit is. Terwijl je bij het schrijven van historisch werk juist zo ontzettend zeker moe
zijn. Er is zo verschrikkelijk veel informatie en onderzoek beschikbaar, in zoveel
talen die ik niet ken. Als ik naar de bibliotheek ga, voel ik me volkomen overspoeld
door al het werk dat nog voor me ligt. Het is een hele opgave om in die enorme
stroom van materiaal te laveren. Fictie is eerlijker, juist omdat je daarin een imaginaire
weg aflegt. Maar er moet een manier te vinden zijn om geschiedenis als een imaginaire
route te schrijven.
In zekere zin zou ik niet willen zijn wie ik ben, en fictie is een heel goede manier
om aan jezelf te ontsnappen en jezelf opnieuw uit te vinden. Ik had het er laatst met
Dubravna Ugrecik over dat we tot twee stammen zouden gaan behoren, zij tot een
Tovlari, een Siberische stam waarvan er nog geen 150.000 over zijn, en ik een
Dukabo, ook een Siberische stam, die naar mijn smaak een beetje vreemd en nogal
religieus is. Te zijn wat je gegeven is kan nogal belastend zijn en het kan heerlijk
zijn om een andere identiteit te verzinnen. Maar tegelijkertijd moet je je rekenschap
geven van wie je bent en waar je vandaan komt. In De verloren vader wilde ik me
rekenschap geven van het feit dat mijn moeder een Italiaanse fascist is geweest. Ze
was weliswaar te jong om te weten wat dat betekent, maar ze werd er wel mee
opgevoed. In Indigo wilde ik me rekenschap geven van het feit dat mijn vaders familie
dat koloniale verleden met zich meedraagt, want ik ben ook opgevoed met bepaalde
koloniale houdingen. En nu word ik een Dukobo. (lacht)
Evelien T.: Indigo gaat onder andere over het probleem hoe jeje moet verhouden
tot de (koloniale) geschiedenis. Twee van de hoofdfiguren, Xanthe en Miranda,
hebben een tegengestelde houding: Miranda torst de geschiedenis als een zware last
met zich mee, terwijl Xanthe erin slaagt het verleden te vergeten. Is het toevallig dat
ze ook een tegengestelde houding ten aanzien van de liefde hebben: Xanthe heeft
volledige controle over haar leven en bindt zich aan niets of niemand, terwijl Miranda
wel van anderen houdt en zich veel kwetsbaarder opstelt?
Marina W.: Nu je het zegt, denk ik wel dat er een verband is tussen iemands
houding ten aanzien van liefde en ten aanzien van problemen en dilemma's van het
verleden. In zekere zin zou het bevrijdend zijn voor Miranda om zich
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de koloniale geschiedenis die het eiland waarmee haar familie verbonden is, zo
onderdrukt, misbruikt en vernietigd heeft, niet te herinneren. Immers: door de
herinnering worden sommige vormen van onderdrukking ook juist weer nieuw leven
ingeblazen. Dat is iets heel raars aan herinneringen, wat ook het feminisme trouwens
duidelijk heeft gemaakt: door bloot te leggen hoe vrouwen tot slachtoffers zijn
gemaakt, ontstaat er een tendens om vrouwen als slachtoffers te zien en te vergeten
dat ze niet altijd slachtoffer zijn. Maar tegelijkertijd is elke daad van vergeten een
daad van verraad. Dus we moeten ons het kolonialisme wel herinneren en dan op de
een of andere manier proberen er tegen te vechten. En natuurlijk is dat een vorm van
van liefde, namelijk een poging tot contact en begrip.
Ik wilde met Indigo ook schrijven over een dochter die haar vader in figuurlijke
zin vermoordt door niet van hem te houden. Een dochter die haar vaders oogappel
is en hem te gronde richt, door zijn macht te weigeren, door te weigeren een figurant
te zijn in zijn plot à la Prospero. In The Tempest is Miranda namelijk wel deel van
Prospero's plot en stemt ze daar ook mee in. Maar in Indigo zou ze Prospero dus juist
te gronde richten. Alleen ontstonden in het verhaal twee Miranda-figuren, de goede,
Miranda zelf, en de slecht, Xanthe, en twee Prospero-figuren, hun beider vaders. Dat
gebeurde gewoon. Ik denk wel dat het in zekere zin een structurele fout in het boek
is, want je denkt dat het over een conflict tussen vader en dochter gaat, maar dat
blijkt dan slechts de subplot te zijn.
Met dit boek wilde ik ook een bepaalde psychoanalytische manier van denken
over vaders en dochters tegenspreken. Psychoanalytici zijn geneigd te zeggen dat
een dochter die door haar vader erg geliefd is, heel ver komt. Maar dat is helemaal
niet altijd het geval. Ik heb vriendinnen die door hun vader tot een idool zijn gemaakt
en dat als heel verlammend ervaren. Het schept veel te hoge verwachtingen van de
wijze waarop je behandeld zult worden. Je bent eigenlijk verwend en daardoor heb
je een soort zelfverzekerde wreedheid in je, net als Xanthe, want je bent zo geprezen
dat je geen enkel gevoel of begrip hebt voor kwetsbaarheid en zwakte, voor wat het
is om voor je leven te vechten.
Evelien T.: Indigo gaat onder meer over de veelheid aan verschillende vormen van
racisme van blanken. Een van die vormen is dat sommige blanken zich heel sterk
aangetrokken voelen door het exotische, primitieve, gepassioneerde dat met zwart-zijn
geïdentificeerd wordt. Zo ontmoet Miranda aan het
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eind van het boek voor het eerst in twintig jaar weer George Felix, een zwarte man
met wie ze ooit een affaire gehad heeft. Ze ziet hem en voelt zich onmiddellijk weer
tot hem aangetrokken, omdat hij zwart en exotisch is. Zij is er in elk geval zelf van
overtuigd dat dat in haar gevoelens een heel belangrijke rol speelt. Tegelijkertijd
walgt ze van dat soort gevoelens en probeert ze ze van zich af te zetten. Maar dan
zegt hij: ‘Laten we het verleden vergeten’ - wat natuurlijk dubbelzinnnig bedoeld is
-, waarop zij antwoordt: ‘Nee, dat kan ik niet, en ik geloof ook niet dat je dat zou
willen.’
Marina W.: De reactie van George is volstrekt ironisch. Hij is representatief voor
wat steeds gangbaarder is in Engeland: een succesvolle zwarte Engelsman, lid van
de artistieke middenklasse, acteur en caféhouder. Niettemin weet hij - en ik denk dat
veel zwarten dat zo voelen - dat blanken in de buitenwereld hem altijd zullen
identificeren met een of andere duistere onderwereld. Dus hij weet maar al te goed
dat vergeten niet mogelijk is.
Een van de redenen voor die scène is dat het een herhaling moet zijn van de scène
van Miranda en Ferdinand in The Tempest, maar dan met een omkering, want in
plaats dat Miranda door haar vader uitgehuwelijkt wordt aan de prins Ferdinand,
kiest ze voor zichzelf. Na een heleboel moeilijkheden, want ze is geen sterke
persoonlijkheid, neemt ze haar eigen verlangens in de hand. Net als de rest van het
boek is het een poging om Shakespeares waarden om te keren. In The Tempest zijn
vrouwen ook tamelijk zwijgzaam. Ook dat wilde ik veranderen. Sycorax, die bij
Shakespeare volkomen gemarginaliseerd is, heeft in Indigo een centrale rol.
Evelien T.: Indigo gaat onder andere ook over de manier waarop seksualiteit een rol
speelt in koloniale relaties tussen mannen en vrouwen. Een deel van het boek speelt
in het begin van de zeventiende eeuw: Ariel, een jonge zwarte vrouw van het eiland,
wordt verkracht door de blanke Engelse koloniaal. Na die verkrachting stuurt ze
echter op eigen initiatief aan op een seksuele relatie met hem, niet omdat ze er plezier
aan beleeft maar omdat ze er een gevoel van macht aan ontleent. Verderop in het
boek, dan in de twintigste eeuw, zegt een witte mannelijke filmmaker: ‘Het verschil
tussen vrouwen en zwarten is dat zwarten niet denken dat ze macht over witten
hebben als ze voor hen de vloer schrobben, terwijl vrouwen wel denken dat ze macht
hebben als ze mannen seksuele diensten verlenen.’ Wat volgens hem een vergissing
is, want het is precies hetzelfde...
Marina W.: Met Ariel heb ik geprobeerd om te laten zien hoe ongelooflijk
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ingewikkeld seksuele aantrekkingskracht is en hoe agressieve bejegening een
masochistisch genoegen kan oproepen. Ariel is een van mijn favoriete figuren in het
boek, ik houd ontzettend veel van haar, maar ze is wel verwoest, onder andere doordat
haar eerste seksuele ervaring een verkrachting is. Vervolgens wil ze seks op die
manier hebben. Dat leidt natuurlijk tot de enorm gecompliceerde vraag of de
(vrijwillige) prostituée controle heeft over haar eigen seksualiteit, of dat ze misbruikt
wordt en in de waan verkeert dat ze de macht heeft. Dat is een vraag waar ik geen
antwoord op heb. Ik kan alleen met behulp van fictie om een antwoord heen cirkelen.
Evelien T.: Schrijft u op dit moment naast het boek over sprookjes nog andere boeken?
Marina W.: Er komt volgend voorjaar een bundel met korte verhalen van mij uit,
die ik in de laatste tien jaar geschreven heb. Deze zomer schrijf ik er nog een paar
bij. Ze zijn alleen maar in kleine tijdschriften gepubliceerd en ik hoop maar dat ze
goed genoeg zijn. Een van die verhalen heet ‘De meerminnen in de kelder’, een titel
die ontleend is aan een gedicht van Emily Dickinson. Zo had Indigo eigenlijk ook
wel kunnen heten. (lacht) Het zijn bijna allemaal bekende verhalen over vrouwen
die opnieuw verteld worden, net zo als Indigo een hervertelling van The Tempest
van Shakespeare is. Ik denk dat zo'n manier van schrijven een nasleep is van al het
historische onderzoek dat ik gedaan heb. Het gaat natuurlijk allemaal om verhalen
waar ik van houd, zoals bij voorbeeld dat van Mozes die als vondeling gevonden
wordt. Maar ze zijn allemaal gemoderniseerd. Een ervan speelt bij voorbeeld in 1869
en gaat over een heilige anorectica uit Wales, die heel beroemd werd doordat ze niet
at. Ze werd geacht door God bezeten te zijn. In die tijd probeerden wetenschapers
te ontdekken of de ziel nu wel of niet materieel was. Ze stortten zich op dit meisje
om hun bewijzen te vinden. De dokters sloten haar op en lieten haar 24 uur per etmaal
observeren om te controleren of ze echt niet at, zoals ze beweerde. Na tien dagen
was ze dood.
Evelien T.: Al uw schrijven lijkt een manier te zijn om een nieuwe verhouding tot
uw verleden te scheppen. Wat zijn nu nog andere aspecten van uw verleden die u
wilt ontdekken?
Marina W.: Ik denk dat ik binnenkort iets dichter naar het heden ga. Ik vind het
moeilijk om te schrijven over dingen die actueel of pas gebeurd zijn. In Indigo is wel
wat te vinden over de jaren zestig maar nog niet veel. Ik word

Lust en Gratie. Jaargang 9

57
ouder en kan nu misschien wel wat over het wat nabijere verleden schrijven. Ik maak
me grote zorgen over het toenemend nationalisme en mijn volgende roman moet
gaan over iemand die begint als een soort universeel iemand en langzaam aan
gereduceerd wordt tot als het ware een Dukobo. Iemand die door bepaalde
maatschappelijke ontwikkelingen verstrikt raakt in het soort conflicten zoals je die
in het Midden-Oosten, Rusland of het voormalige Joegoslavië hebt, waardoor haar
opties - ik denk dat het een ‘ze’ wordt - steeds beperkter worden. Steeds meer deuren
raken gesloten.
Evelien T.: Een universeel persoon die steeds meer een particulier iemand wordt,
zou dat niet een man moeten zijn? Vrouwen voelen zich om te beginnen al nooit
universeel.
Marina W.: Ja. Dat is waar. En vrouwen zijn heel goed in het passeren van grenzen,
want ze ontleenden hun identiteit vroeger aan huwelijk en dergelijke, waarin ze een
ander werden maar tegelijkertijd een herinnering levend hielden aan degene die ze
waren. Daarom zal het een tragisch boek zijn. Maar het is nog maar een plan, want
ik moet het boek over sprookjes eerst schrijven. Dat had ik al voor Indigo moeten
doen, maar Indigo kwam er tussendoor. Dus ik moet me nu niet weer laten afleiden.
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Blonde ambities
Anneke Smelik
Het planetaire fenomeen Madonna heeft er geen enkel probleem mee om ‘het’ allemaal
te hebben - en ‘het’ te verkopen ook; per slot van rekening is ze er altijd eerlijk voor
uitgekomen dat ze een ‘material girl’ is. Maar wat is het nu precies dat Madonna zo
goed weet te verkopen? Niet zichzelf, maar haar beeld. En daarmee is zij de
postmoderne ster bij uitstek. Hoewel zij niet de eerste is die doorheeft dat het beeld
tegenwoordig niet alles is, maar het enige dat telt, is zij er als geen ander in geslaagd
munt te slaan uit haar imago. Of beter gezegd: imago's. Want hoeveel beelden hebben
we al niet voorgeschoteld gekregen van Madonna? We zien haar wisselend met zwart,
blond, rood en bruin haar. Soms is ze postpunk, dan weer een onschuldig meisje. Ze
verschijnt ook op het tv-scherm als een stout jongetje of een stoere vent. Het scala
aan hypervrouwelijke beelden van Madonna is niet gering: van pornoster tot zwoele
vamp; van Carmen tot Marilyn Monroe, om maar een paar van de vele poses te
noemen.
Madonna maakt gebruik van stereotiepe vrouwbeelden waarin vrouwen zo lang
gevangen hebben gezeten maar keert ze binnenstebuiten. Op zo'n manier weet ze
deze beelden te eigener bate aan te wenden. Zodra een bepaald beeld volledig uitgebuit
en opgebrand is, pakt ze weer een volgend imago op.
Deze voortdurende transformatie lijkt verrassend veel op de strategie van mimesis
zoals de filosofe Luce Irigaray die voorstaat. In een mimetisch proces wil Irigaray
proberen om alle betekenissen die in onze cultuur aan ‘de vrouw’ zijn gegeven van
hun effectieve kracht te ontdoen. Mimesis houdt voor vrouwen in: terugkeren naar
alle beelden, woorden en definities van ‘de vrouw’ en deze verwerken en toeëigenen.
Daarmee kunnen vrouwen de hun opgelegde beelden uit handen van mannen nemen
en zelf een beeld scheppen. Ofwel: van vrouwbeeld naar zelfbeeld.
Naar mijn idee speelt Madonna dit mimetische spel op een geraffineerde manier.
Is het gevaar hierbij niet dat Madonna precies het mannelijke beeld van het
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‘ewig weibliche’ herhaalt? Om twee redenen denk ik dat Madonna dat beeld juist
met veel kracht onderuit haalt.
In de eerste plaats omdat Madonna als succesvolle zakenvrouw zelf aan het hoofd
van haar ondernemingen staat waarin miljarden omgaan. Madonna is kwantitatief
gezien de grootste vrouwelijke ster die de show-business ooit gekend heeft. Ze houdt
van het spel met geld en macht: ‘Het voelt fantastisch om macht te hebben, ik heb
er mijn hele leven naar gestreefd.’ (Sunday Times Magazine, april 1990)
In de tweede plaats omdat Madonna wel degelijk iets toevoegt en verandert aan
de bestaande clichés. Met de schaamteloze overdrijving van stereotiepe vrouwbeelden
rebelleert Madonna tegen de status quo. Zij laat zich niet vastpinnen op de aloude
tegenstelling maagd-hoer, maar speelt beide rollen met veel ironie. Zij is als een
maagd - ‘like a virgin’ en ziet er als een hoer uit. Daarmee drijft Madonna flink de
spot met haar hemelse naamgenote, tot grote ergernis van het Vaticaan. Verzet tegen
religie is een terugkerend thema in haar clips; naar eigen zeggen omdat ze
‘superkatholiek’ opgevoed is, zoals al blijkt uit haar naam: Madonna Veronica Luise
Ciccone. Door de manier waarop ze seks met religie verbindt, zoals in de clip ‘Like
a Prayer’, komt ze nogal eens in aanraking met de censuur. De rel rond deze clip
heeft overigens, denk ik, meer te maken met het feit dat Madonna een zwarte heilige
zoent dan met haar schaarse kleding. Madonna rekent definitief af met ‘vaders woord
is wet’. Geen vader, ook de paus niet, houdt haar tegen.
Madonna's parodiërende uitbuiting van vigerende vrouwbeelden hangt nauw samen
met het medium waarin een popster zich tegenwoordig uit: de videoclip. De videoclip
is de triomf van het beeld. Beelden verwijzen naar beelden die verwijzen naar beelden,
enzovoorts, in een eindeloze reeks die nauwelijks meer een relatie met de
werkelijkheid daarbuiten heeft. Vandaar het veelvuldige gebruik in Madonna's
videoclips van reeds bestaande beelden, uit film, clips en reclame.
‘Material Girl’ is een regelrechte replay van ‘Diamonds are a Girl's Best Friend’
gezongen door Marilyn Monroe in de film Gentlemen Prefer Blondes. In ‘Express
Yourself’ maakt Madonna gebruik van de science fiction beeldvorming uit de
klassieke film Metropolis. In haar Vogue-clip citeert zij poses uit de modefotografie
en van oude Hollywoodsterren, zoals Marlène Dietrich, Jean Harlow en Rita
Hayworth.
De videoclip is de kunstvorm van het recyclen en van de kunstmatigheid. In de
videoclip draait immers alles om het beeld, het imago, de vermomming, de
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Madonna, videoclip Express Yourself.
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uiterlijke verschijningsvorm: het is louter een visueel spel rond de look. Daar komt
bij dat de onherroepelijke snelheid van de videoclip en de continue stroom van clips
op MTV, de popster dwingt om zich vaker een andere look aan te meten dan de
tv-kijker kan zappen. In de videoclip luidt het motto: geen zijn maar schijn. Een
motto dat Madonna zich goed ter harte heeft genomen.
Met die zelfbewuste exploitatie van uiterlijk, van vorm, van schijn ontstaat een
paradox voor de vrouwelijke popster. Vrouwelijkheid is van oudsher altijd gezien
als een maskerade. Dat was het mysterie van de vrouw. Het medium dwingt vrouwen
dus om een voor hen klassieke positie in te nemen, die van de maskerade. Het
fenomeen Madonna laat zien dat dit voor vrouwelijke popsterren een bevrijdend spel
kan betekenen.
Madonna zet juist dit kenmerk van de videoclip volledig naar haar hand. Zij draagt
vrouwelijkheid als een masker. Dit masker kan nooit verward worden met haar ‘ware’
vrouwelijke identiteit, omdat het afgelegd en vervangen kan worden door een ander
beeld. Door klassieke vrouwbeelden van binnenuit uit te hollen, ontdoet Madonna
die van elke betekenis en is ze in staat om zich ervan te bevrijden. Zo valt ze geen
moment meer samen met het beeld dat ze ten tonele voert.
Dit citerende kenmerk van de videoclip om bestaande beelden te gebruiken en te
veranderen, schept een afstand tussen werkelijkheid en verbeelding. In de ontstane
ruimte spelen beelden met elkaar in een postmodern gebrek aan waarheid. Waar
vroeger (bijvoorbeeld in de klassieke film) het beeld direct verbonden leek met
lichamelijke vrouwen, verwijst de clip alleen nog naar bestaande beelden van
afbeeldingen. De verbeelding wordt als verbeelding getoond en niet als een afbeelding
van de werkelijkheid. Madonna's laatste clip, ‘This used to be my Playground’ toont
duidelijk voor de kijker de kunstmatigheid van Madonna's beeld, in de geconstrueerde
plaatjes uit het zogenaamde fotoalbum. Voor de kijker is daarmee de illusie
doorbroken. Zoals we nog wel konden dromen van Marilyn Monroe, maken we ons
geen illusies meer over Madonna. Met Madonna is geen identificatie met ‘Madonna’
mogelijk, omdat zij overduidelijk een beeld aan het publiek presenteert.
Deze intrigerende relatie met het publiek onderhoudt ook de film In Bed with
Madonna, aanbevolen als de film waarin Madonna haar ware ik blootgeeft. Dat is
natuurlijk onzin. Als prima-donna heeft Madonna geen ‘waar ik’ en als ze het al zou
hebben dan krijgen we dat in ieder geval niet te zien. Buiten beeld bestaat Madonna
eenvoudigweg niet. De film is dan ook verrassend
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onecht in zijn vermeende authenticiteit. Niet dat het stoort, want daar is Madonna
zo goed in: in beeldvorming.
In de creatie van haar imago speelt ze een subversief spel met vrouwelijkheid,
maar ook traditionele beelden van mannelijkheid worden op zijn kop gezet. In haar
‘Blond Ambition’-show laat Madonna mannelijke dansers als meermannen en in
beha's optreden: ‘Ik ben gek op meermannen. Ik hou van mannen met staarten. Ik
hou van mannen als object van verlangen, de sirenen die vrouwen vangen in plaats
van andersom.’ (Interview, juni 1990) In haar momenten van gender-bending gaat
Madonna er prat op graag gekleed te gaan in mannenkleren en zichzelf regelmatig
in het kruis te grijpen. Niet als maagd, maar like a man, roept ze in de film In Bed
with Madonna stoer uit: ‘Oh mijn god, ik krijg een stijve.’ Omdat ze nu eenmaal dol
is op provoceren heeft Madonna niet nagelaten de pers op te geilen over haar affaire
met de lesbische cabaretière Sandra Bernhard. Daarbij houdt ze altijd in het midden
of die relatie nu ‘echt zo’ was of weer de zoveelste uitdaging aan de gevestigde
moraal. Hoe taboedoorbrekend Madonna kan zijn blijkt wel uit haar regelmatige
botsingen met conservatieve krachten in de Verenigde Staten. Haar clip ‘Justify my
Love’ is vanwege de homoseksuele vrijages en sadomasochistische tendenzen door
MTV in Amerika geweigerd. Deze trend zet Madonna door in haar recente fotoboek
Sex, waarin zij als Dita Parlo in menig lesbische scène of SM-triootje haar erotische
fantasieën verbeeldt.
Door de orkestratie en regie van verschillende vrouwbeelden, lukt het Madonna
om er een grote controle over te hebben en een afstand te scheppen tussen haarzelf
en dat beeld. Madonna beheerst haar vele imago's uitstekend, valt met geen van hen
samen en overstijgt ze als gevolg daarvan. Zij zal nooit zoals Monroe gevangen zitten
in het beeld dat men van haar gemaakt heeft. Waar Monroes aantrekkelijkheid voor
een groot deel berustte op haar kwetsbaarheid, lijkt Madonna's charme juist haar
schijnbare onkwetsbaarheid te zijn. Zij heeft geen prins op het witte paard nodig om
haar te redden uit welk vrouwbeeld dan ook. Madonna is de ‘tough girl’ die weet
wat ze wil en haar ambities op haar eigen voorwaarden waar weet te maken. En van
zulke ‘blonde’ ambities hou ik wel.
Zowel maagd als hoer en geen van beide. Met veel panache blaast Madonna het
‘eeuwig vrouwelijke’ op. Zij smijt het beeld van ‘de vrouw’ aan gruzelementen. Dit
geeft Madonna paradoxaal genoeg de vrijheid om meer vrouw te zijn dan welke
vrouwelijke ster ooit tevoren.
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Het Oprah Winfreygevoel en de zwijgende schoonheid van de
garçonne
Ineke van Mourik
‘Eens heeft een ieder van ons de ervaring gehad dat ons bestaan zich aan ons
openbaarde als iets bijzonders, iets onvervreemdbaars en kostbaars.’ Met deze zin
begint het boek Het labyrint der eenzaamheid van Octavia Paz. Een boek over Mexico
en de Mexicaanse ziel waarvan verschillende hoofdstukken bij mij hetzelfde gevoel
opwekken als waarover Paz in de eerste zin spreekt. Ik las Het labyrint toen ik
terugkwam van een verblijf van vier maanden in Californië, een paradijs voor mensen
met een dak boven het hoofd en geld om van te leven. Er is zon, een oceaan met
echte walvissen, er is de veelkleurige woestijn en haar intkzwarte nacht, er is Yosemite
Park, er is Route no. 1 langs de kust, er zijn de Redwoods, er is San Francisco, een
droomstad op heuvels, er is Los Angeles, de stad der steden met haar netwerk van
autobanen, er is Palm Springs met palmen en zwembaden en alles tot in de finesses
aangeharkt en beplant. En er zijn de mensen. De oorspronkelijke bewoners, mensen
die al generaties lang in de USA leven, de nazaten van de zwarte slaven en nieuwe
immigranten. Er wonen Indianen, Chinezen, Japanners, Mexicanen en andere
Spaanstaligen, zwarten van Afrikaanse herkomst, blanken van Europese afkomst.
Ik ontmoette voornamelijk tamelijk welvarende blanken: feministisch lesbische
vrouwen en homomannen. Allen waren even open en vriendelijk. Zij vertelden wie
zij waren, wat zij deden en zij maakten mij deelgenoot van hun ervaringen en
gedachten. Met een voor mij als Europeaan verbluffende openhartigheid (aanvankelijk
dacht ik nog dat die exclusief voor mij was bestemd) werd even gemakkelijk
gesproken over een bezoek aan de supermarkt, het nut van gezond voedsel en dagelijks
joggen, als over hun seksuele
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leven, de traumatische ervaringen uit hun jeugd, hun astrale ontmoetingen en andere
extravagante spirituele belevenissen. Hier was in ieder geval een verfrissende breuk
ontstaan met het nog welig tierende Amerikaanse puritanisme.
Als er geen autoritten waren door oogverblindende landschappen met eenzame
tankstations, geen gesprekken waarin elk taboe taboe was, dan was er de Amerikaanse
televisie, de beelddemon, die zijn beelden vierentwintig uur per dag de huiskamers
inschiet. Ook hier zag ik de openheid die misschien wel het beste wordt weergegeven
door de Oprah Winfreyshow. Elk denkbaar onderwerp wordt in luttele minuten
doorgenomen met direct betrokkenen en no-nonsense publiek. Het wordt van
‘deskundig’ commentaar voorzien door iemand die daar net een How To -boekje
over heeft volgeschreven en alles wordt spitsvondig aaneengeregen door Oprah.
Kinderen die hun ouders uitbuiten of fysiek mishandelen, mannen die hun ex-geliefden
blijven lastigvallen, seksueel misbruik door een man van zeventien vrouwelijke
familieleden, vrouwen met eetstoornissen, koopziekte en alle denkbare andere
syndromen, brandweermannen als helden, het maakt niet uit. Elke show is ongeacht
het onderwerp een freakshow, een reusachtige peepshow, een rariteitenkabinet. In
deze amusementsprogramma's over rampen en ellende is het spreekwoordelijke blad
voor de mond definitief gevallen. Alles komt er als een niet te stuiten braakgolf uit.
Iedereen wordt zonder onderscheid opgenomen in elke intimiteit van de ander. Iedere
openbaarmaking krijgt dezelfde lading.
Dit is de uiterste consequentie van de onttaboeïsering van de samenleving. Het is
smullen bij Oprah. Nieuwsgierig en vraatzuchtig hield ik het enkele weken vol bijna
elke dag te kijken. Daarna kreeg ik last van geestelijke bulimia en hield ik het voor
gezien. Ik zat tot mijn strot vol met bizarre voorvallen uit het leven van mijn
medemensen. Er was niet één verhaal meer dat mij echt boeide. Ik verveelde mij.
Het spleen van de overdaad.
Ik zap naar een andere zender. Onverwacht rijdt een onmiskenbaar Franse boer
op een oud, pruttelend, ondermaats bromfietsje door een heuvelrijk gebied. Hij rijdt
het beeld uit en wordt vervangen door het gladgeschoren ‘forever young’-gezicht
van een Amerikaanse verslaggever. Ik zet de televisie uit, maar het beeld van de boer
blijft op mijn netvlies hangen en er komt een beeld bij dat ik enkele dagen daarvoor
zag: een oude Indiaan in de supermarkt.
Een warme, diffuse gloed in het schelle artificiële licht van een om aandacht
schreeuwende en ontzinnelijkte omgeving. Zachte stomp in mijn maag.
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Heimwee! Maar naar wat? Ik neem de beelden mee en als ik later thuis Octavio Paz
lees, begrijp ik mijn ontroering.
‘De werkelijkheid, dat wil zeggen: de wereld die ons omringt, heeft een
bestaan uit zich zelf, leidt hier (Mexico) een eigen leven en is niet, zoals
in de Verenigde Staten, uitgedacht door de mens. Aan de boezem van die
werkelijkheid, die zowel schept als vernietigt, die zowel moeder als graf
is, voelt de Mexicaan (als immigrant in de VS) zich ontrukt. Hij heeft haar
naam vergeten, het woord dat hem bindt aan al die kracht waarin het leven
zich openbaart. Vandaar dat hij schreeuwt of zwijgt, overhoop steekt of
bidt, honderd jaar gaat slapen. [...]
Onze eenzaamheid wortelt in dezelfde grond als het religieuze gevoel. Het
is een gevoel van ontheemd zijn, een duister bewustzijn dat wij van Alles
losgerukt zijn en een hartstochtelijk zoeken: een vlucht en een terugkeer,
een poging om de betrekkingen te herstellen die ons met de schepping
verbonden.
Niets staat verder van dit gevoel af dan de eenzaamheid van de
Noordamerikaan. In dat land voelt de mens zich niet van de kern van de
schepping losgerukt noch zwevend tussen elkaar vijandige krachten. De
wereld is door zijn eigen toedoen opgebouwd en naar zíjn beeld geschapen:
ze is zijn spiegel. Maar hij herkent zich zelf niet meer in zijn zielloze
maaksels en evenmin in zijn medemensen. Hij is de onervaren tovenaar
die niet meer wordt gehoorzaamd door zijn eigen scheppingen. Hij staat
alleen te midden van zijn werken, verloren in een “woestijn van spiegels”,
zoals José Gorostiza dat uitdrukt.’
De boer, de Indiaan, de Mexicanen van Octavio Paz, dragen geheimen met zich mee.
Zij zijn niet transparant, sommigen zijn zelfs nors. Zij zwijgen tegen de een, praten
tegen de ander. Zij wortelen nog in zichzelf en hun naaste omgeving met alle hoop,
wanhoop en eenzaamheid die daarbij horen. Hun aanwezigheid heeft een zwijgende
geladenheid die in scherp contrast staat met de inwisselbaarheid van het ‘say
cheese’-Amerikanisme. Hun verhalen zijn ontstaan in wisselwerking met hun
omgeving. Zij duren dagen, maanden en soms jaren. De kostbare kern van het verhaal
ligt ingebed in een krans van andere verhalen omdat de kern beschermd moet worden.
De inhoud is alleen maar geheim omdat deze goed moet worden begrepen.
Het bestaan van een geheim, een taboe, is voor de moderne westerse mens
onverdraaglijk en het onthullen ervan gaat vaak gepaard met vernieling. De
geschiedenis van het kolonialisme is een voorbeeld, de exploratie van het
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regenwoud, maar eveneens de ‘kill the widow’-schreeuw van biografen, of het
publicitair treiteren van de schrijver Salinger om koste wat kost zijn biografie te
kunnen schrijven, of het veelvuldig en slordig gebruik van taboewoorden. Door de
dwangmatige behoefte elk geheim te ontrafelen zonder rekening te houden met plaats,
tijd of omstandigheden, elk taboe te slechten, wordt het kind met het badwater
weggegooid. Immers, niet elk taboe of geheim verbergt een misstand of is onzinnig
òmdat er grenzen worden gesteld. Een simpel voorbeeld. De onttaboeïsering van
lelijke en grove woorden als ‘neuken’ en ‘kut’ heeft uiteindelijk alleen maar meer
platvloersheid opgeleverd. Het gaat er niet om dat ze niet zouden mogen worden
gebruikt, maar je zou ze heel bewust in specifieke omstandigheden moeten gebruiken.
Nu deze woorden te vaak, te frank en te vrij worden gebruikt - want een taboe geldt
als burgerlijk, truttig, conservatief en ouderwets - wordt elke aanduiding van de
bedvereniging, samenslaap, geslachtsdaad, seksuele omhelzing, elke betekenis van
het vrouwelijk geslachtsdeel, afgeplat tot het Oprah Winfreyniveau. Deze woorden
verliezen hun geladenheid, die zij juist ontleenden aan hun taboekarakter. Wie ‘neukt’
met haar vriendin (meestal ‘matter of fact’-achtig uitgesproken), zegt wat zij zegt
(ook al heb ik soms het vermoeden dat iets anders wordt bedoeld). De daad krijgt
dan de kleur en toon van het woord in zijn oorspronkelijke betekenis. Plat en rauw.
Woorden. Woorden en beelden horen bij elkaar. Een woord roept een beeld op, een
beeld woorden. De hele dag worden wij overspoeld door beelden en woorden (ook
aan dit feit zelf worden weer veel woorden en beelden gewijd). De meeste daarvan
schuren op onaangename wijze tegen mijn ziel. Ik heb mij inmiddels getraind in het
negeren van reclame. Ook slecht geschreven stukken en boeken schuif ik, voor zover
mogelijk, snel terzijde. Dat laatste lukt redelijk. Maar het oog, het geteisterde oog!
Voordat wij kunnen beslissen of wij iets al dan niet willen zien, is het ongevraagde
beeld al binnengedrongen. Het nestelt zich in onze hersenen, het blijft daar voor
eeuwig zitten en het kan op elk gewenst of ongewenst moment worden opgeroepen
door een prikkeling, een herinnering, een droom.
Onlangs kwam zo'n ongenode gast binnen, een aangename: een reclamefoto van
Martell Cognac. Op de foto zie je twee vrouwen op de rug. Zij lopen tussen twee
verweerde pilaren van een poort. Op de achtergrond zijn vage heuvels. Beide vrouwen
dragen een rijbroek met rijlaarzen, daarboven een ruimvallen-
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de blouse of overhemd en daar overheen een mannenvest. Hun handen, met daarin
een rijzweepje en cap, dragen zij op hun rug. Zij lopen dicht bij elkaar, maar uit de
pas, hun bovenarmen raken elkaar nèt niet. De linkervrouw heeft haar hoofd iets naar
rechts gedraaid.
Het is een stille foto. Er wordt iets gezegd, er wordt geluisterd met een ingehouden
aandacht en spanning die sterk erotiserend werkt. Extra erotiserend omdat de vrouwen
door hun kleding en de associatie met paarden een vitale, sensuele kracht uitstralen
die elk moment naar buiten kan treden, zodra de toeschouwers zijn verdwenen. De
ware garçonnes! Alles speelt zich exclusief af tussen die twee vrouwen en niemand
zal deelgenoot worden. Zij prikkelen mijn fantasie maar ik krijg niet de kans voyeur
te worden.
Boven de foto staat, eigenlijk overbodig, ‘The Art of Conversation’. Hier is de
kunst van het gesprek het luisteren en zwijgen, zoals fraai verwoord door Ankie
Peypers in een recent gedicht:
[...]
Een zwijgen dat later
is terug te vinden
op een bladzijde
in een passage
die samenvalt
met een toevallig licht
[...]

Met een pleidooi voor het zwijgen als een ‘art of conversation’ bevind ik mij als
feministe op glad ijs. Want was en is voor vrouwen juist het doorbreken van een
oorverdovende stilte, het spreken over positieve en negatieve ervaringen in eigen
bewoordingen, het desnoods uitschreeuwen, niet bevrijdend? Was de stortvloed aan
nooit uitgesproken woorden in boeken, praatgroepen, therapieën en analyses, in huis-,
tuin-, keuken- en cafégesprekken niet een verademing? Het zwijgen is daardoor
echter het nieuwe taboe geworden, en het kan zelfs als een vorm van seksisme worden
gezien. Ik citeer Emma Brunt (Het Parool, oktober 1992):
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‘Ik meen dat het Norman Mailer was (of was het Henry Miller?) die ooit
een vrij rauwe beschrijving van een seksueel treffen - meer een
verkrachting dan een vrijage - afrondde met het prijzende zinnetje: And
not a word spoken.’
Het zwijgen is hier in het voordeel van de seksist. Hij kan in de waan blijven dat hij
met een ‘ding’ te maken heeft: hoe meer een vrouw zegt, des te persoonlijker wordt
zij. Elke vrouw die zich, om wat voor reden dan ook, met de Mailers en Millers van
deze wereld verbindt, weet nu in ieder geval hoe zij zich van hen moet bevrijden
zonder ijspriem, revolver of vleesmes.
Woorden, en dat geldt ook voor beelden, kunnen je bevrijden, maar woorden
kunnen ook een nieuwe gevangenschap creëren. De openbare biechten van de Oprah
Winfreyshow maken je uiteindelijk ongevoelig, drijven de programmamakers tot
steeds absurdere thema's, die je nog ongevoeliger maken. Net zo ongevoelig als het
cafépubliek op een terras in Nijmegen dat, toen een man een andere man doodschoot
op de trappen van het terras, begon te applaudisseren.
‘We live in a culture which is, increasingly, a wind-tunnel of gossip; gossip
that reaches from theology and politics to an unprecedented noising of
private affairs [...]. This world will end neither with a bang nor a whimper,
but with a headline, a slogan, a pulp novel larger than the cedars of
Lebanon.’
Dit schreef George Steiner in zijn boek Language and Silence dat in 1967 werd
gepubliceerd. De wereld van de jaren zestig is in mijn herinnering nog heilig en vol
geheimen in vergelijking met de wereld waarin wij nu leven. Het kan dus allemaal
voortdurend nog erger. Hoe erg, blijkt uit het feit dat het verschijnen van Madonna's
nieuwe fotoboek Sex voorpaginanieuws is. Dus van een zelfde belang als de
televisiedebatten tussen de drie Amerikaanse presidentskandidaten of de oorlog in
het voormalige Joegoslavië. Dat de manier waarop de Amerikaanse verkiezingen
worden gevoerd op één lijn wordt gezet met de verschijning van Madonna is misschien
nog niet zo gek, maar verder zijn alle verhoudingen volkomen zoek. Met de komst
van Madonna lijken de messiaanse verwachtingen van een postmoderne
mediamaniakale wereld te zijn vervuld. Of ben ik nu, net als George Steiner destijds,
nog te naïef en wordt het allemaal nog erger?
Als image-queen staat Madonna aan het hoofd van een beeldimperium waarvan
zij als vrouw, en dat is misschien wel voor het eerst in de geschiedenis, de
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inhoud bepaalt en waarvan zij bovendien de inkomsten opstrijkt. Terwijl Marilyn
Monroe machteloos het loodje legde, heeft Madonna zich opgewerkt tot een machtige
godin of, in de woorden van de antifeministische feminist Camille Paglia:
‘Yes, Madonna has restored the Whore of Babylon, the pagan goddess
banned by the last book of the Bible. With an instinct for world domination
gained from Italian Catholicism, she has rolled like a juggernaut over the
multitude of her carping critics. This is a kaleidoscopic career still in
progress. But Madonna's mostenduring cultural contribution may be that
she has introduced ravishing visual beauty and a lush Mediterranean
sensuality into parched, pinched, word-drunk Anglo-Saxon feminism.’
Hier spant Paglia, die zelf ook van Italiaanse afkomst is, Madonna wel erg voor haar
eigen karretje. Of wij met een terugkeer naar een heidense, oppermachtige godin blij
moeten zijn, is voor mij zeer de vraag. Van het soort, door Paglia gesignaleerde,
lusteloze, rigide en dogmatische feminisme en van afkeuring van Madonna merk ik
in Nederland bovendien niet veel. Ik merk eerder een verering, en bewondering
vanwege haar gender-bending, haar vrijmoedige seksopvattingen, het zelfbeeld dat
zij vrouwen zou schenken en haar postmoderne maskerades. Anneke Smelik noemt
haar in dit nummer van Lust & Gratie zelfs de postmoderne ster bij uitstek.
Behalve een financieel genie en supermanipulator van de media, is Madonna een
beeldenbestormer, maar dan wel een die voor elk vernietigd beeld andere beelden
in de plaats zet. Elk beeld wordt ontheiligd en daaruit rijst, en dat is de paradox, een
nieuwe schijngodin, voor wie menig heer zijn plengoffer zal brengen en die vrouwen
een modern zelfbeeld verschaft. Maar wat is dat voor een zelfbeeld?
Het is een zelfbeeld zonder constanten, het beeld van de postmoderne mens die
voortdurend andere maskers opzet. De mens die alles onthult en openbaar maakt en
zonder onderscheid plukt en graait uit de wereld om haar heen. Zij is exhibitioniste
en voyeur tegelijk.
Het laatste project van Madonna, haar fotoboek Sex waarin zij zelf figureert als
Dita Parlo (een Duitse filmactrice uit de jaren dertig), is hiervan een goed voorbeeld.
Alle varianten van erotische fantasieën, waarbij vrijelijk is geput uit de hele
geschiedenis van de pornografie, komen aan de orde: van het mierzoete, pastelkleurige
kindvrouwtje tot het ruigere SM-werk, van hetero tot lesbo. Provocerend, maar ook
met een vleug ironie. Op een vraag aan haar
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hoever zij denkt te kunnen gaan in het verkennen van de seksualiteit en of er grenzen
zijn en zo ja, waar zij die dan trekt, antwoordde Madonna:
‘Daar denk ik zelfs niet over na. Ik denk niet dat een schilder zich afvraagt:
“Hoever kan ik hiermee gaan?” Je hebt een gevoel, een idee, de
uitdrukking van iets, en dan zie je waar het heen leidt. Ik houd geen
rekening met grenzen, ik denk alleen aan mijn eigen inspiratie en waar ik
naartoe wil. Míjn grens is dat ik eerlijk wil blijven, dat het echt moet zijn.
Als ik ergens niet meer in geloof, dan weet ik dat ik de lijn heb
overschreden.’ (De Post, 9 oktober 1992).
Dat er behalve van censuur ook nog sprake zou kunnen zijn van zelfcensuur of van
enige ethiek (waarvan de hele geschiedenis van de kunst getuigt), komt blijkbaar
niet in Madonna's uitzonderlijk ik-gerichte postmoderne hoofd op. Ook is het in dit
verband bijna komisch te spreken over eerlijkheid en echtheid. Madonna's
verontwaardiging over de politieke daad van Sinead O'Connor die tijdens een concert
een foto van de Paus verscheurde - en daarna nog eens werd uitgejouwd en nauwelijks
gesteund tijdens een jubileumconcert ter ere van Bob Dylan, de revolutionaire zanger
van de jaren zestig - is wel erg hypocriet. Of is dit de zoveelste publiciteitsstunt?
Het beeld van de postmoderne mens, de mens die voortdurend andere maskers opzet,
is voor mij kortstondig fascinerend. Het verveelt mij ook snel, ik krijg het Oprah
Winfreygevoel. Als de taboes zijn doorbroken, de genders zover gebogen dat zij
barsten, wat blijft er dan over van dat zelfbeeld? Het is het zelfbeeld van de mens
die uiteindelijk alleen staat te midden van haar werken, verloren in een ‘woestijn van
spiegels’. Gesteund door een werelbeeld van de totale ontheiliging en het nieuwe
geloof dat niets heilig is.
Het postmodernisme is misschien wel de meest gewelddadige uiting van de
noodzakelijke breuk met tradities en waarden die eeuwenlang in onze samenleving
een rol hebben gespeeld. Het hoogtepunt van afbraak. De afbraak zelf is lustvol en
commercieel aantrekkelijk, omdat hij appelleert aan de meest basale instincten van
de mens, zodat er voorlopig wel geen einde aan zal komen.
Het beeld van een wereld waarin de bevrijding gepaard gaat met de totaal verbeelde
en verwoorde onthulling, waarin elke fantasie wordt gemanipuleerd, waarin elke
vorm van geheimzinnigheid wordt uitgebannen, waarin stilte taboe is, waarin alle
nachtwoorden dagwoorden worden, waarin de
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provocaties steeds gewelddadiger worden of zelfs fascistoïde vormen moeten
aannemen, waarin de nieuwe ethiek van totale vrijheid van censuur en zelfcensuur
heerst, waarin alles erg knap, erg professioneel en erg artificieel is, waarin iedereen
wordt geïndoctrineerd tot exhibitionist en/of voyeur en betrokkenheid systematisch
wordt aangetast, is niet de mijne. Nu, dan niet, zal de postmoderne mens zeggen. De
wereld is wat je er zelf van maakt, wat zeur je. Ja, wat zeur ik eigenlijk. Ieder zijn
meug (oude pre-postmoderne zegwijze).
Ik ben een fervent tegenstander van censuur (daar komen nog verkniptere kinderen
van), maar je onttrekken aan een cultuur die permanent haar exhibitionistische en
voyeuristische beelden met de snelheid van het licht (300.000 km per seconde) op
je afstuurt, lijkt mij bijna onmogelijk. Onvermijdelijk druppelen de woorden en
beelden bij ons binnen en het enige verweer dat je hebt, is je ervan bewust te zijn of
lid te worden van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten die jaren geleden
het beschermen van de Nacht en de Duisternis tot een van haar doelstellingen heeft
uitgeroepen.
Als het allemaal nog erger wordt dan zal de meest dissidente, maar nooit door de
media opgemerkte daad zijn, je terugtrekken met geestverwanten. De taal zal
ondergronds gaan en tegenover de virtuele werkelijkheid van de Algemene Cultuur
zal er een geheime subculturele werkelijkheid komen, die voor iedereen toegankelijk
is, maar waarvoor je wel moeite moet doen. Een subcultuur waarnaar de Franse boer
op zijn bromfietsje, de Indiaan in de supermarkt, de zwijgende schoonheid van de
garçonne, verwijzen. Beelden die onaf, onvolmaakt, ontroerend, stil en raadselachtig
zijn. Een subcultuur waarin de woorden hun kracht en lading behouden zoals in het
nieuwe boek van Jeanette Winterson, Op het lichaam geschreven. Of zoals in mijn
particuliere erotische klassieker Moby Dick van Herman Melville, waarvan ik tot
slot een passage zal onthullen.
Voordat de hoofdpersoon Ismaël aanmonstert op de walvisvaarder Pequod, brengt
hij de nacht door in een goedkope, morsige herberg. Hij moet het bed delen met een
vervaarlijk uitziende donkergekleurde, over zijn hele lichaam getatoeëerde kannibaal
die Queequeg heet. De volgende ochtend ontwaakt Ismaël en we lezen de volgende
beschrijving:
‘Toen ik de volgende ochtend tegen het daglicht ontwaakte, vond ik
Queequegs arm op de tederste en hartelijkste manier om me heen geslagen.
Je zou bijna hebben gedacht dat
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ik zijn vrouw was. Desprei was eigenlijk een lappendeken, vol kleine bonte
vierkantjes en driehoekjes; en die arm van hem, volgetatoeëerd met een
eindeloos Cretensisch doolhof van dezelfde figuren, waarvan er geen twee
precies dezelfde tint hadden - ik denk doordat hij zijn armen op zee op
ongelijk verdeelde manier in zon en schaduw hield, met zijn hemdsmouwen
telkens tot een andere hoogte opgerold - die arm van hem dus, zei ik, zag
er precies uit als een reep van die lappendeken. Ja, zoals die arm er half
op lag toen ik wakker werd, kon ik hem maar nauwelijks van de deken
onderscheiden, zo bijna onmerkbaar gingen hun kleurschakeringen in
elkaar over; en pas toen ik het gewicht en de druk gewaar werd, besefte
ik dat Queequeg me omarmd hield.’
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Intelligente vrouwen en superhengsten
Marijn van der Jagt
‘We hebben hier drie opwindende, intelligente vrouwen’, kwaakt de presentator van
Studs, terwijl hij zijn hoofd in onze huiskamer probeert te steken. Achter hem doemt
het smoezelige decortje op met het bruingeblokte vloerkleed en in de uiterste hoek
de comfortabele bank met daarop de drie vrouwen. Studs! Zo lang de voorraad strekt
iedere avond op RTL4 te zien. Iedere avond een nieuwe kans om te bepalen wie de
grootste versierder is. Ook vanavond hebben we weer twee smakelijke mannen die
dingen naar de kwalificatie van superhengst. Maar eerst: kennis maken met drie
opwindende, intelligente vrouwen. De vrouwen waarmee de would be-hengsten van
vanavond mee uit zijn geweest. Oei-oei-oei! Haarscherp zoeft de hand van de
presentator over het opgeschoren, platinablonde kapsel van... Naomi! Wat ziet ze er
snel uit met haar gestroomlijnde skibroek en dat strakke coltruitje en met die zwarte
laarzen met vervaarlijk glimmende gespen. Naomi lacht schalks, kuiltjes in de wangen
van deze 23-jarige serveerster. Naast haar twee zwarte pumps met daarboven een
paar goddelijke benen. Melissa! Mmmm, wat glimlacht ze innemend vanonder die
blonde krullen en wat een openbaring, dat nauwsluitende jurkje om het lijfje van
deze 18-jarige secretaresse èn studente. Wauw, en wie hebben we daar! Als dat Stacy
niet is! Stacy met de mysterieuze ravenzwarte haren en dat interessante bleke gezicht.
Stacy, de 24-jarige verkoopster met de psychedelisch gebloemde zwart-wit blouse.
Met de opwinding zit het wel snor bij deze dames. Dat hebben we onmiddellijk
gezien. Maar nu de intelligentie. De presentator valt met de deur in huis. ‘Vertel mij,
dames, hoeveel mannen zijn er eerlijk?’ Vermoeide blikken bij de dames. ‘Hoeveel
procent, dames, hoeveel procent van de mannen spreekt de waarheid?’ Niet meer
dan de helft, schat snelle Naomi. Vijftig procent, stemt Melissa in: ‘Mannen vertellen
je in het begin precies wat je wilt horen, en dan
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krijg je pas veel later de harde waarheid te horen.’ Stacy gaat veel verder. ‘Vijf
procent’, stelt ze beslist. ‘Niet meer dan vijf procent van de mannen spreekt de
waarheid.’ Leer mij de mannen kennen, zegt de strijdvaardige blik in haar ogen.
‘Nico bijvoorbeeld,’ moet Naomi nodig kwijt, ‘Nico had een goed verhaal. Maar ik
wil hem nog éven ergens over ondervragen.’ Ze lacht fijntjes en het studiopubliek
loeit. Dit kan pijnlijk worden, de mannen van vanavond krijgen het niet makkelijk.
De mannen? Waar zijn ze eigenlijk, de mannen? Ze zitten achter met blokken te
spelen, maar laat ze nou maar eens komen. Het wordt tijd dat we ze zien.
En daar zijn ze. Een rossige kuif met George-Michaelbaardje en vrolijke pretoogjes:
Derin! Van boven tot onder in spijkergoed gestoken, deze 23-jarige manager van
een botenclub. En niet zomaar boten, het zijn wèl jachtboten, laat dat duidelijk zijn.
Welkom Derin, ga zitten, je hebt het warm gekregen zo te zien. Ja, ja, grijnst Derin
onhandig en poseert zich op z'n gemak. Leuke jongen, die Derin. Niet, dames? Maar
de dames kijken al uit naar de volgende. Daar is-ie... Nico! Een fractie van een
seconde valt het studiopubliek stil. Allemachtig, wat een verschijning. Hij is in één
woord enorm. Groot, lang, breed, zijn borst zwelt bijna uit zijn Italiaanse pak, en
cool! Langzaam, alsof hij in slow-motion beweegt, begeeft Nico zich naar het
tweezitsbankje waar zijn rivaal een flink eind opschuift. Dan kijkt hij op. Achterover
geplakt zwart haar en donkere hondeogen. Nico. Een 19-jarige bodyguard. Wat een
handen. En die voeten, kijk eens naar die voeten, daar passen die van jou wel twee
keer in, Derin, zet ze er eens naast. En inderdaad, twee voeten van ‘jachtboot’-Derin
in één van Nico's kano's. Ja, ja, grijnst Derin. En verschrompelt.
Het zijn krachtige verschijningen, de vrijgezellen die Studs bij elkaar op de bank
weet te zetten. Drie plaatjes van vrouwen, twee binken van mannen. Niemand die
op het eerste gezicht afvalt. Gescreend op uiterlijk, op spontaniteit, op vlotte babbel
en ogenschijnlijke complexloosheid. Tot zover niets nieuws onder de zon, dat is bij
Op goed geluk en bij Liefde op het eerste gezicht net zo. Maar wat deze Amerikaanse
dating-show zo vreselijk aantrekkelijk maakt, is de manier waarop je al die
Cosmo-girls en -boys onderuit kunt zien gaan. Hoe je de poses kunt zien verkruimelen,
hoe je de glanzende gezichten kunt zien verbleken. Studs is genadeloos - dit is
Amerika, man. Dat is even wat anders dan die brave Hollandse jongens en meisjes
die braaf uit het hoofd geleerde braaf-dubbelzinnige tekstjes oplepelen. Tekstjes die
geschreven zijn om de
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zenuwen van de kandidaten te verhullen, hun verlangen, hun eenzaamheid, hun
gestotter, hun doodsangst om af te gaan. Tekstjes waarmee de kandidaten worden
beschermd tegen hun meest onhandige en beschamende zelf. Maar bij Studs wordt
er niets verhuld. Bij Studs wordt er niemand beschermd. Er valt veel te veel te
onthullen, daar hebben we het al druk genoeg mee. Want anders dan bij andere
dating-shows zijn deze kandidaten al een avondje met elkaar uit geweest voor ze op
de buis verschijnen. Allemaal. En dat avondje uit wordt bekritiseerd door de dames.
Scherp en schaamteloos. Opdat de heren er nog eens iets van leren.
‘Vinden vrouwen je aantrekkelijk, Derin?’ Jazeker, grijnst het rossige baardje met
de vrolijke ogen: ‘Over het algemeen wel.’ ‘Nou, die vraag hebben we aan de dames
voorgelegd. En dit hebben ze geantwoord.’ Derin krijgt drie antwoorden, het is de
bedoeling dat hij raadt wie van de dames wat heeft gezegd. Maar hij moet eerst even
slikken. En de kijker thuis ook. ‘Hij is wel geschikt voor mijn huisgenote’, was een
antwoord. En: ‘Hij ziet er uit alsof hij net uit bed komt.’ En: ‘Zijn hoofd is te klein
voor zijn lichaam.’ Derin kan het wel schudden. Het ging eigenlijk al mis bij die
schoenen. Kleine voeten, daar moet je als man heel wat appearance of persoonlijkheid
tegenover stellen. Maar de appearance is de dames niet bevallen. Naomi viel over
dat te kleine hoofd. ‘Je hebt best een aardig lichaam,’ zegt ze schappelijk, ‘maar je
hoofd past er niet op. Het is net een speldeknopje.’ En ze kijkt triomfantelijk naar
Nico. Stacy was het van die huisgenote. Die valt op kleinere mannen. ‘Ik wil ze
groot, iets om vast te houden.’ En ze kijkt demonstratief niet in de richting van Nico.
Melissa heeft niet zoveel commentaar. ‘Hij ziet er gewoon slaperig uit’, zegt ze
wakker, en giechelt.
Na deze rampzalige eerste ronde gaat het gestadig bergafwaarts met Derin. Hij
bleek niet doortastend te zijn geweest bij het avondje uit met de dames. Stacy: ‘Ik
vroeg: waar wil je heen? Hij gaf niet echt antwoord, dus heb ik hem maar
meegenomen naar een bar waar ik heb gewerkt.’ Hij blijkt krenterig - ‘Ik heb zelf
de fooi gegeven’, zegt Naomi, de serveerster - en heeft de vrouwen meegenomen
naar de goedkoopste gelegenheden. Zijn verweer, ‘De vrouw is gelijk aan de man,
dus kan zij ook best meebetalen’, wordt cynisch aangehoord en even later door Stacy
in gewijzigde vorm tegen hem gebruikt. ‘Hij heeft als motto dat je vrouwen slecht
moet behandelen of zo.’ Derin briest dat hij dat nooit zo heeft gezegd, maar het is te
laat. Het gaat niet meer om hem. Het gaat alleen nog maar om Nico. Nico de
romanticus - ‘That's a family
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thing, I'm a Sicilian.’ Nico de vrouwenverwenner - hij liet de obers Happy Birthday
zingen voor Melissa, organiseerde bij Stacy thuis een zelfgemaakte Italiaanse maaltijd
met kaarslicht en voerde Naomi lepels slagroom. Nico the great kisser, ook een family
thing. ‘Zeggen vrouwen dat je goed kunt kussen, Nico?’ ‘They usually don't have to
say anything.’ ‘Geweldige lippen, passen precies op de mijne’, concludeert Naomi
parmantig. ‘Als hij m'n nek had gekust, had ik alle controle verloren’, zucht Stacy,
terwijl ze onderuit zakt in de bank. Alleen Melissa is niet echt overtuigd: ‘Good
kisser, but he didn't turn me on.’
Als het duidelijk is wie van de mannen van Studs de hengst is en wie de eikel, laat
de dating-show z'n ware gezicht zien. De vrouwen hebben niets meer in te brengen.
Van hun oordeel hangt niets meer af. De opwindende vrouwen hebben hun
intelligentie verbruikt bij het opzij schuiven van Derin. Nu gaat het erom wie van
hen Nico kan krijgen. Niet voor niets zijn er bij Studs twee mannen en drie vrouwen.
De winnaar van de rivaliserende mannetjes wacht een roedel vrouwtjes, die op hun
rug gaan liggen als het mannetje nadert. Nico hoeft niet meer te worden ‘ondervraagd
over zijn verhaal’, zoals Naomi zo dreigend had gesuggereerd. We zullen nooit weten
waarover dat ging. Naomi laat intussen haar tattoo zien, omdat Nico vertelt over die
op zijn bovenarm. Ze stroopt haar mouw op. ‘Déze is niet zo sexy’, suggereert ze
uitdagend, alsof ze er nog meer heeft op intiemere plekjes. Oh, maar Stacy wil ook
een tattoo, knikt ze heftig. Dat wilde ze al heel lang. En ze gooit haar ravenzwarte
haren opzij en gunt ons een blik op haar nog-net-niet-gekuste hals. Aan Melissa gaat
het een beetje voorbij, dat is blijkbaar niks voor de secretaresse èn studente. Terwijl
de dames naast haar voortvarend hun lichaam in de strijd gooien, giechelt Melissa
en houdt haar goddelijke benen stijfjes over elkaar geslagen.
Resten nog twee essentiële vragen. ‘Wie van de twee heren, denken jullie dames,
wordt het eerste kaal?’ Ik zou zeggen Nico, uit objectieve haar-theoretische
overwegingen, volgens mij is het zelfs al een beetje begonnen bij de 19-jarige
bodyguard. Maar de dames maken het karwei af. ‘Derin’, roepen ze in koor. ‘Omdat
hij zoveel gel gebruikt’, verklaart Naomi deze onwaarschijnlijke keuze. ‘Wie van de
twee heren, denken jullie dames, is beter in bed?’ Dat zal Nico wel wezen. En weer
wordt Derins emancipatorische standpunt getransformeerd tot vrouwenhaterij. Met
deze essentiële vragen nadert het paringsritueel z'n einde. Het mannetje mag kiezen.
Voor de beleefdheid geven we eerst
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Derin het woord. Tsja, die heeft zeer juist begrepen dat geen van de dames nog eens
met hem uit wil. Hij kiest Melissa, want Stacy wil duidelijk iemand die groter is en
Naomi wil duidelijk een heftiger type of guy. Waar zou hij haar mee naar toe nemen
als zij hem ook zou kiezen? Hij zou met haar uit een vliegtuig willen springen, hij
weet ergens waar dat kan, dan zetten ze dat ook nog op video. Arme Derin. In deze
context kan zijn avontuur slechts worden gezien als een dubbele zelfmoord. Nee,
dan Nico. Die neemt de vrouw van zijn keuze mee naar het haaieneiland, daar zullen
ze in één slaapzak op het strand slapen, en hij zal haar het hele weekend voeren.
Woooh! Het studiopubliek wordt uitzinnig, de vrouwen glimmen, en dan gebeurt
het. Nico kiest Melissa. Nico wil niet met de snelle Naomi, ‘Die is me te dominant.’
Nico wil niet met de mysterieuze Stacy, ‘Die is me te passief.’ Nico, die enorme
Nico, die lief is voor zijn moeder, die nooit kaal wordt en die met vrijen doorgaat
tot zonsopgang, Nico wil die kleine blonde Melissa in zijn grote handen. Bedeesde
Melissa. Melissa die de mannen niet zo afkat, die niet sneller wil zijn dan de man,
maar ook geen duister mysterie. Melissa die niet per se vlot en modern hoeft te zijn,
die niet zoveel voorkeur heeft en zo lief lacht. Melissa, de studente èn secretaresse,
die zich niet meteen laat verleiden - ‘Good kisser, but he didn't turn me on’ - kuise
Melissa. Melissa waaraan nog iets te veroveren valt, maar die het de mannen daarbij
niet te moeilijk maakt. Die geen spitse bergtop is als Naomi en geen duister dal als
Stacy. Melissa is wat een vrouw moet zijn: een glooiend heuveltje, waar een man op
kan liggen zonder dat hij bang hoeft te zijn dat-ie verdwijnt.
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Fatale instincten
Xandra Schutte
Hollywoodheldinnen met ijspriem, vleesmes en revolver
Het lijkt zo langzamerhand gewoonte te worden in Amerika. Elke keer als er een
grote publieksfilm met een homoseksueel thema wordt gelanceerd, gaan groepjes
demonstranten de straat op om de aandacht te vestigen op de homofobie van
Hollywood. Premièrebezoekers moeten steeds vaker een roze folder in de zakken
van hun smetteloze smoking of een vakje van hun glimmende damestasje wegstoppen.
Zij moeten zich maar eens bewust zijn van de manier waarop homoseksuelen in
Hollywoodfilms worden afgeschilderd: als gekken, moordenaars, psychopaten en
perverselingen. Jeugdige actiegroepen als Queer Nation en de GLAAD (Gay and
Lesbian Alliance Against Defamation) bepleiten met steeds meer kracht een
beeldvorming waarbij homoseksuelen nu eens verschijnen als ‘normale’, respectabele
burgers, als heldhaftige politieagenten bijvoorbeeld, of als artsen, advocaten en
politici. Leven er niet miljoenen door en door decente gevoelsgenoten in de Verenigde
Staten?
De ‘guerrilla-acties’ bij de laatste Oscaruitreiking haalden zelfs de Nederlandse
kranten. Buiten bij het Dorothy Chandlerpaviljoen in Los Angeles maakten
flesjesgooiende betogers de gehele wereld deelgenoot van hun oprechte ongenoegen:
Jonathan Demmes horrorfilm The Silence of the Lambs, die maar liefst vijf
prestigieuze vergulde beeldjes toebedeeld kreeg, is regelrecht homofoob. De protesten
golden ook Paul Verhoevens nieuweling Basic Instinct. Activisten van Queer Nation
spraken van een ‘verbijsterende en misselijk makende’ manier waarop lesbiennes in
Verhoevens pulpfilm worden afgeschilderd. Ook de vrouwenorganisatie NOW keerde
zich tegen de film: ‘Hij laat schadelijke en vernederende stereotypen zien. Het is al
moeiljk genoeg om lesbisch te zijn, door deze film zal de homofobie alleen maar
toenemen.’ Maar ook met de zoetsappige familiefilm Fried Green Tomatoes
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namen de demonstranten geen genoegen: de lesbische vriendinnen uit het boek
waarop de film is gebaseerd, zijn nu juist ontdaan van hun seksuele geaardheid.
Neem nu inderdaad Basic Instinct en The Silence of the Lambs. In de recente thriller
van Paul Verhoeven wordt een witte heteroseksuele man gruwelijk vermoord. Het
spoor leidt naar een vrouwelijke verdachte die haar biseksualiteit onverbloemd
uitdraagt en bovendien een aantal (mannen)moordende lesbiennes in haar
vriendinnenkring heeft. Alsof dat nog niet genoeg is, blijkt de werkelijke moordenares
een hevig met haar seksuele identiteit worstelende vrouw te zijn. Verhoeven lijkt
overigens een voorkeur voor homoseksuele personages te koesteren. In zijn
controversiële film Spetters (1980) wordt een latente homoseksueel, die - o
verdringing! - gevoelsgenoten afperst, ruw (en zeer dubieus) wakker geschud door
een verkrachting, waarna hij zijn geaardheid onderkent. De gelijknamige verfilming
van Gerard Reves roman De vierde man (1984) draait om de obsessies van een
homoseksuele schrijver voor de jonge vriend van zijn minnares.
De weerzinwekkende serial killer op wie jacht wordt gemaakt in The Silence of
the Lambs is een homoseksuele psychopaat die zijn mannelijke identiteit haat. Zijn
aanvragen voor geslachtsverandering zijn niet gehonoreerd, met als gevolg dat hij
daadwerkelijk het heft in eigen handen neemt. Nee, enige subtiliteit is de
Hollywoodpsychologie vreemd. Kinky killer Buffalo Bill vangt vrouwen die ruim
in hun vel zitten, hongert ze drie dagen uit, vermoordt ze en vilt ze ten slotte. Van
de huid van zijn slachtoffers maakt hij een bodysuit, opdat hij zich kan hullen in het
zo fel begeerde vrouwenvel.
Zijn beide films homofoob? Jazeker. Een van de boodschappen die de films
uitschreeuwen is immers dat twijfelen aan de seksuele identiteit gevaarlijk is,
levensgevaarlijk zelfs. Toch heb ik het onbehaaglijke gevoel dat de Amerikaanse
homo-activisten wel erg op ‘defamation’, op smadelijke beeldvorming zijn gefixeerd
en daarmee de films wel erg naar de letter ‘lezen’. De vurige bestrijders van
stereotypen hebben maar al te vaak geen oog voor meerduidigheid of botsende
betekenissen. Iets wat evenzeer geldt voor feministen die zich publiekelijk wapenen
tegen de backlash, het huidige verzet tegen de vrouwenbevrijding. Ook zij zijn
geneigd in massamedia en populaire cultuur vooral eenduidige vrouwonvriendelijke
beelden te ontwaren. Maar zenden veel van de bekritiseerde films niet veel méér
boodschappen uit? En kunnen lesbiennes Basic Instincts niet ook positief waarderen?
In ieder geval zijn de
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lesbieuze personages geen lijdzame, tragische stakkers, maar succesvolle, beeldschone
blondines die mannen gebruiken voor hun gerief en niet terugdeinzen om ze, liefst
na de liefdesdaad, behendig met ijspriem of vleesmes overhoop te steken. Zoals de
tot de verbeelding sprekende spin ‘de zwarte weduwe’ die na de paring het mannetje
verslindt.
De Hollywoodheldinnen lijken sowieso steeds vaker met verve dodelijke wapens
- revolver, slagersmes of ijspriem - te hanteren. Net zoals de Hollywoodhelden
wankelmoediger en minder macho zijn dan voorheen. De filmpersonages lijken met
andere woorden steeds minder naadloos in hun sekserol te passen. In de eigentijdse
road-movie Thelma & Louise bij voorbeeld ontwikkelen twee ‘gewone’, aangepaste
Amerikaanse vrouwen zich, na de verkrachting van de naïeve Thelma, tot
feministische wraakengelen. Nadat de verbale grofheden van de verkrachter
genadeloos met een revolver zijn afgestraft, proberen Thelma en Louise de mannelijke
law & order te ontvluchten op de freeway. Ze doorkruisen de weidse natuur op weg
naar Mexico en de vrijheid, en leren onderweg een vuige vrachtwagenchauffeur een
lesje. Ze trekken wederom hun vuurwapens en blazen zijn machismo, in de gedaante
van zijn tankauto vol explosieven, letterlijk op.
Het alweer een paar jaar oude onverkwikkelijke zedendrama Fatal Attraction
(1987) toont eveneens een wraakgodin, zij het van een minder innemende soort. De
film laat zien dat in de postfeministische vrijerij het misbruik maken van vrouwen
een zware prijs heeft: vrouwen laten zich niet meer dumpen als volle vuilniszakken.
De succesvolle, gelukkig getrouwde advocaat in de film ervaart dat ten volle: hij
heeft een one-night stand met carrièrevrouw Alex, die zich, als ze na de nacht wordt
afgedankt, ontpopt als een helse furie. Ze terroriseert zijn gezin en hij, een onzekere
antimacho, is niet in staat een einde aan haar terreur te maken met de ferme acties
van de traditonele filmheld. Ook Alex probeert zich definitief te wreken met een
wapen, ditmaal een flink vleesmes.
Het lijkt wel of in Hollywood ‘echte’ mannen en ‘echte’ vrouwen wat uit de mode
beginnen te raken. Is men in Hollywood tot het inzicht gekomen dat de (post)moderne
samenleving niet meer bestaat uit louter mannelijke mannen en vrouwelijke vrouwen?
En ziet men zelfs daar in dat onversneden mannelijkheid en vrouwelijkheid
uiteindelijk saai zijn?1. Niet voor niets werden bij het laatste Oscargala voor de beste
vrouwelijke hoofdrol alleen de vertolksters van zeer onorthodoxe rollen voorgedragen.
Aldus werden Jodie Foster, die in The Silence of the Lambs overtuigde als de
androgyne FBI-studente Clarice
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Starling, de speelsters van zowel Thelma als Louise, en de immer eigenzinnige Bette
Midler genomineerd. En winnares Jodie Foster toonde zich zeer verheugd dat ze juist
de prijs kreeg voor die sterke, feministische rol.
Al met al zijn er steeds meer krachtige vrouwen en kwetsbare mannen op celluloid
te bewonderen en wordt de huidige verwarring over de sekserollen steeds vaker
verbeeld. Dat levert soms discutabele karakters op, zeker als de verwarring
homoseksuelen, lesbiennes of vrouwen betreft. Maar vaak zijn de films meer dan
homofoob of misogyn: ze laten onwillekeurig zien hoe het massieve gebergte dat
tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid ligt aan het eroderen is. Zo tonen Basic
Instinct, The Silence of the Lambs, Thelma & Louise en Fatal Attraction personages
die de grenzen van hun sekse overschrijden. Vaak zijn die grensoverschrijdingen
uiterst gevaarlijk - twijfel aan de seksuele en sekse-identeit kan met de nodige
gewelddadigheid gepaard gaan.
De openingsbeelden van Basic Instinct geven het gevaar reeds weer. Aanvankelijk
wiegt de camera rustig heen en weer in het vredige tempo van slepende muziek,
langzaam maar zeker worden de contouren van een slaapkamer zichtbaar. Op het
bed bedrijven een man en een vrouw de liefde met elkaar, of beter, bedrijft een vrouw
de liefde met een man. De vrouw zit op de man, berijdt hem als een trotse amazone,
eerst in draf, met een soepele beweging bindt ze zijn polsen met een witte zijden
shawl aan de spijlen van het bed vast, en ze rijdt verder, in steeds heftiger galop. Als
de rit een climax lijkt te bereiken, valt de vrouw op de man neer en vermoordt hem
met, naar wat later blijkt, een ijspriem.
‘Eerst klaargemaakt, toen koudgemaakt’, constateert een van de politiemannen
even daarna nuchter bij het aanschouwen van het lijk. Het behoeft geen betoog dat
het hier letterlijk om een fatale vrouw gaat. De opening van Basic Instinct doet
trouwens sterk denken aan een vrijscène uit De vierde man. Daarin berijdt de
onmiskenbaar fatale Christine - gesuggereerd wordt dat ze haar drie eerdere minnaars
de dood heeft ingejaagd - de schrijver Gerard. Maar Verhoevens nieuwste thriller
bevat ook verder aardig wat aanwijzingen dat wij hier met femmes fatales van doen
hebben. Zo is de eerste verdachte van de ongebruikelijke moord de vriendin van het
slachtoffer: Catherine Tramell, een bloedmooie miljonaire, woonachtig in een enorme
villa aan de rotsige kust. Zij neemt het beestachtige einde van haar ‘vriend’ - ‘I was
not dating him, I was fucking him’ - nogal gelaten op. Als ze hoort dat de moord met
een
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ijspriem is gepleegd, glimlacht ze vaag, en als haar wordt gevraagd of ze zijn dood
betreurt, antwoordt ze ogenschijnlijk koel: ‘Yeah, I liked fucking him.’
Catherine Tramell, gespeeld door voormalig topmodel Sharon Stone, is een femme
fatale volgens het boekje. Ze heeft met haar helblonde haar en staalblauwe ogen het
uiterlijk van een ijskoningin, ze is ondoorgrondelijk als een sfinx en verleidelijk als
een sirene. Catherine is cum laude afgestudeerd in Berkeley in psychologie en letteren.
Verder schrijft zij onder pseudoniem thrillers. En wat blijkt? In haar boek met de
veelzeggende titel Love Hurts beschrijft ze en detail de bloederige moord op haar
minnaar, inclusief witzijden shawl en ijspriem.
Volgens de studies over de femme fatale uit het fin de siècle werd zij gekenmerkt
door een combinatie van verleidelijkheid en destructiviteit, van schoonheid en verbod.
Daarbij was er ook vaak nog sprake van gekunsteldheid, narcisme, androgynie en
sapfisme. Enerzijds werd de fatale vrouw vanwege haar schoonheid door veel mannen
beschouwd als de belichaming van de ideale vrouwelijkheid, anderzijds tartte zij
juist haar geslachtsrol en boezemde ze mannen angst in. Inderdaad verenigt de van
moord verdachte en dus gevaarlijke Catherine al die karakteristieken in zich en
overschrijdt ook zij de grenzen van haar sekserol. Haar narcisme uit zich in een
bekwaam gebruik van spiegels, haar sapfisme blijkt al snel uit de erotische relatie
die ze met andere dames onderhoudt, en haar androgynie spreekt onder meer uit haar
voorkeur voor de amazonezit tijdens het liefdesspel. Bovendien verstrikt ze als een
sluwe spin detective Nick Curran (Michael Douglas) in haar onheilspellende netten.
Nick is wederom het toonbeeld van de wankele Hollywoodheld, hij heeft een zwak
voor alcohol en gaat wat al te loshandig met zijn pistool om. Catherine weet hem
moeiteloos, koel en geraffineerd te bespelen. Zo bewerkt ze de eerste keer dat Nick
haar alleen komt bezoeken, het massieve blok ijs uit haar koelkast met een ijspriem
- met daarboven een wazig dromerige blik alsof ze zich van geen kwaad bewust is.
Overigens verraadt de Amerikaanse term voor ijspriem, iceprick, nog sterker het
fallische karakter van het gevaarvolle instrument.
In Basic Instinct liggen de parallellen tussen Catherine en de eind negentiende-eeuwse
femme fatale voor het oprapen. En het karakter van de koele miljonaire is even
complex als dat van haar ongenaakbare evenknie. Beiden zijn niet van misogyne
trekjes ontbloot. Op beiden is onmiskenbaar angst voor vrou-
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wen geprojecteerd. Tegelijkertijd kunnen beiden als sterke en onafhankelijke
persoonlijkheden worden bewonderd.2.
Het verband tussen het fin de siècle en het einde van ons millennium wordt vaker
gelegd. Susan Faludi bij voorbeeld, de schrijfster van de vuistdikke onheilstijding
Backlash, onderscheidt in beide tijdvakken een opvallend verzet tegen juist verworven
vrouwelijke vrijheden.3. Honderd jaar geleden circuleerden dezelfde mythen als nu:
die van een mannentekort, een onvruchtbaarheidsepidemie, een toenemende belasting
en stress bij onafhankeljke vrouwen. De argumenten waarmee de opkomende
vrouwenbeweging destijds werd bestreden zijn anders - de vrouwelijke
onvruchtbaarheid zou worden veroorzaakt door het slopende conflict tussen hersenen
en baarmoeder, de ‘nieuwe vrouwen’ zouden lijden aan een uitputting van het
vrouwelijke zenuwstelsel - het resultaat is hetzelfde. In beide tijdsgewrichten wordt
de backlash door de populaire cultuur uit en te na onderschraagd.
Zo wijst Elaine Showalter in haar recente studie over sekse en cultuur in het fin
de siècle kort op de laat negentiende-eeuwse tendens van de succesvolle film Fatal
Attraction.4. Natuurlijk is ook carrièrevrouw Alex, op het doek gebracht door Glenn
Close, een fatale vrouw - de titel van de film zinspeelt daar al op. Zij lijkt aanvankelijk
aantrekkelijk, onafhankelijk, intelligent en succesvol, alleen haar mannennaam
waarschuwt direct voor haar al te mannelijke inborst. Ook zij laat de argeloze man
die onbezonnen in haar netten verstrikt raakt er niet eenvoudig uit wegvliegen. Alleen
weet zij hem niet met superieur raffinement aan zich te binden, ze moet haar toevlucht
zoeken tot steeds gewelddadiger intimidaties. Niet voor niets is haar vrijgezellenflat
gevestigd in een pakhuis in een buurt waar tevens de vleesmarkt huist, in een duidelijk
bloederige omgeving kortom. Zij vormt een schril contrast met haar vrouwelijke
concurrente. De kuise vrouw van advocaat Dan, is zonder meer een Victoriaanse
engel van het huisgezin - op en top vrouw strelen haar vingers de toetsen van de
piano en liefkozen haar lippen haar theekopje. Zij is uitsluitend echtgenote en moeder.
Volgens Faludi - en veel feministen met haar - leert Fatal Attraction een absoluut
antifeministische les. Hadden in de films van de jaren zeventig alleenstaande vrouwen
vaak allure, de single carrièrevrouw Alex wordt als een gefrustreerd monster
afgeschilderd. De ‘family-break-down’-films van vijftien jaar geleden hebben volgens
Faludi plaats gemaakt voor ‘you-can't-have-it-all’-films. In veel grote publieksfilms
wordt dezelfde boodschap hamerend herhaald: het is onmogelijk carrière en geluk
te verenigen. En het zijn vooral
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de business women die het in de backlash-films moeten ontgelden. Alex laat zich
weliswaar niet beperken door haar sekse, ze moet dat wel bekopen met eenzaamheid.
Haar appartement is modern zakelijk en ongezellig ingericht, na haar werk moet ze
treurig een eenpersoons kant-en-klaar maaltijd nuttigen. Haar te veel aan
mannelijkheid leidt daarbij snel tot explosief gedrag. Bij de manier waarop zij haar
minnaar-voor-een-nacht probeert te behouden, verbleken de negentiende-eeuwse
gevallen van hysterie: ze snijdt haar polsen door, gaat zichzelf en haar minnaar met
een mes te lijf, huilt, schreeuwt en krijst, brandt uit wraak zijn auto af en probeert
uiteindelijk zijn vrouw met een kolossaal vleesmes uit de weg te ruimen.
In The Silence of the Lambs is het niet zozeer het overschrijden van de vrouwelijke
sekserol die als bedreigend wordt ervaren.5. De androgyne Clarice Starling mag
ongehinderd deelnemen aan een mannenwereld, ze mag er zelfs in uitblinken. Clarice
is afgestudeerd psychologe en criminologe en beste leerlinge van de FBI-academie.
Aan die academie leert ze de vuurwapens vanzelfsprekend hanteren, leert ze van
oudsher mannelijke vaardigheden, zonder dat ze daarbij in een mannelijke ‘mimicry’
vervalt. Zij wordt nadrukkelijk als alleenstaand gepresenteerd, romantische avances
laat ze aan zich voorbijgaan, zonder dat ze daarbij inboet aan vrouwelijkheid. Juist
zij wordt te hulp geroepen bij de opsporing van Buffalo Bill, de onmenselijke
‘skinner’. Daartoe moet zij de even briljante als psychopate psychiater Hannibal
Lecter (Anthony Hopkins), alias Hannibal the Cannibal, berucht om zijn culinaire
voorliefde voor mensentongen en -levers, ondervragen.
Onder de spannende zoektocht naar de villende seriemoordenaar gaat het verhaal
van Clarices initiatie schuil, een initiatie waarbij het sekseverschil een cruciale rol
speelt. Allereerst beweegt zij zich in een mannenwereld, de FBI-academie. Haar
uiteindelijke doel, het uit de weg ruimen van de viller, kan ze slechts bereiken als
zij een verbond aangaat met de mannelijke seriemoordenaar Lecter, een amorele
doch alwetende ‘vader’, die als enige de skinner kan identificeren. Maar voor wat
hoort wat. Hij wil slechts beetje bij beetje informatie over Buffalo Bill prijsgeven,
in ruil voor haar pijnlijke jeugdherinneringen. Clarice wordt dan ook voor de
bloeddorstige psychiater gewaarschuwd: geef hem niet de gelegenheid in je hoofd
te kruipen, laat niets los over je persoonlijk leven. Natuurlijk gaat het de eerste de
beste keer al mis. Als een superpsychiater doorziet Lecter Clarice onmiddellijk, hij
ruikt dat ze Evian huidcrème gebruikt, hij ziet dat ze hogerop wil en hij bestempelt
haar
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kwetsend als een boerentrien met een slechte smaak. En de eerste keer al herinnert
ze zich een traumatische jeugdgeschiedenis: de vroege dood van haar vader.
Net als in Basic Instinct ontstaat het gevaar in The Silence of the Lambs bovenal
bij twijfel aan de seksuele identiteit. Zowel in Demmes horrorfilm als in Verhoevens
thriller worstelen de feitelijke daders met hun geaardheid en bij beiden heeft die
twijfel een lichamelijke component. Zo verkleden beiden zich, op zoek naar
verandering. Buffalo Bill, inderdaad een voormalige patiënt van Lecter, denkt dat
hij een transseksueel is. Maar, zo legt Lecter raadselachtig aan Clarice uit, dat is hij
niet: ‘Zijn pathologie is veel dieper, veel primitiever dan dat.’ Hoe dan ook is de
homoseksuele Buffalo Bill geobsedeerd door vrouwelijkheid en moordt hij uit begeerte
en frustratie. In de film wordt dat op een afschuwwekkende manier verbeeld in het
seksueel getinte ritueel dat de skinner uitvoert voordat hij zijn laatste slachtoffer wil
ombrengen en van haar huid ontdoen.
De film verplaatst zich naar het onderaardse rijk van Buffalo Bill, een kleine ruimte
met een put waarin het slachtoffer is opgesloten, een kas waarin insekten broeierig
krioelen en rondfladderen, en een groot atelier waarin paspoppen en een naaimachine
staan opgesteld. Die plaats van handeling is, gezien de Hollywoodpsychologie,
ongetwijfeld betekenisvol. De cel van Hannibal Lecter bevindt zich immers eveneens
in een diep ondergronds gelegen kerker. En freudianen weten zonder twijfel direct
waaraan ze moeten denken als begeerde vrouwelijkheid wordt veiliggesteld in een
diepe put. In zijn kelderrijk voert Buffalo Bill zijn rituele dans uit. Hij heeft een
blonde vrouwenpruik opgezet, zijn gezicht opgemaakt en zich met wijde, glimmende
lappen en sieraden getooid. Hij maakt vliegbewegingen en tuit zijn roodgestifte
lippen, vragend: ‘Will you fuck me?’ Aan het eind van het ritueel staat hij voor een
spiegel, zijn geslacht tussen zijn benen weggestopt, en murmelt hij: ‘I want to fuck
myself.’ Van iemand die wanhopig twijfelt aan zijn geslacht, is hij even een
tweeslachtig wezen geworden.
Buffalo Bills drang tot verandering wordt onderstreept door de insekten die hij
kweekt. Doodskopmotten. Lecter doceert in de film dat de mot voor transformatie
staat. Van een lelijke rups wordt het beest een mooie vlinder. En, dat moge duidelijk
zijn, de diepste wens van de skinner is metamorfose, in zijn geval van man tot vrouw.
Overigens is het veelzeggend dat de seriemoordenaar juist op de huid van zijn
slachtoffers uit is. Natuurlijk, hij wil er een eigen, vrouwelijke huid van vervaardigen
onder zijn naaimachine. Maar de
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huid is ook letterlijk de kwetsbare grens van ons lichaam, en met het openbreken
daarvan overschrijdt Buffalo Bill op de meest letterlijke en brute manier de grenzen
van identiteit.
Ook de moordenares in Basic Instinct wil iemand anders zijn. Zij heeft geen
transseksuele of hermafrodiete gevoelens, maar lijkt bovenal haar homoseksualiteit
te onderdrukken. Op de universiteit heeft zij een korte, kennelijk traumatiserende
affaire gehad met Catherine, waarna ze haar imiteert. Ze draagt dezelfde kleren,
neemt hetzelfde kapsel, laat haar haar blonderen. Die imitatie is eerst openlijk, later
heimelijk. Alleen in haar moorddrift aapt ze nog steeds de plots van Catherines fictie
na. Maar als zij aan het eind van de film wordt ontmaskerd, vindt de politie de blonde
pruik die haar gewenste identiteit onthult.
Opvallend is dat in beide films de daders niet worden gepakt, maar geëlimineerd.
Buffalo Bill wordt neergeschoten door Clarice, die daarmee haar initiatie heeft
volbracht. Die uiteindelijke inwijding wordt merkwaardig benadrukt: in het
onderaardse rijk van de killer ziet Clarice geen hand voor ogen, als zij hem op goed
geluk neerschiet, is het plotseling licht. De fatale moordenares in Basic Instinct wordt
dodelijk geraakt door detective Nick. Ook de furie in Fatal Attraction moet haar
opstandigheid met de dood bekopen - in een naar Psycho verwijzende badkamerscène
verdrinkt huisvader Dan haar in de badkuip. Zelfs de charmante wraakengelen Thelma
en Louise overleven hun revolte niet. En daarmee lijken de films vooral de boodschap
uit te dragen dat aan het overschrijden van sekserollen wel degelijk paal en perk
wordt gesteld. De huidige maatschappij bewaakt uiteindelijk onverminderd de grenzen
van ‘echte’ mannelijkheid en ‘echte’ vrouwelijkheid.
Is het met de dood van de moordenaars en opstandigen dan eind goed al goed?
Weet Hollywood, en daarmee tevens de maatschappij, het wankelen van de sekserollen
te beteugelen? En moet de goed feministische of homologische conclusie dan ook
luiden dat de films vrouw- en homo-onvriendelijk zijn? Nee, die conclusie is toch
te eenvoudig, want uiteindelijk wringt het in de films. Ze laten ons klassiek
discriminerende beelden zien, maar tegelijk laten ze doorschemeren dat het nooit
meer goed komt, dat onvervalste mannelijkheid en vrouwelijkheid zich in deze tijd
niet meer laten opsluiten als prinsessen in hoge torens.
Het zij toegegeven, alleen The Silence of the Lambs heeft een duidelijk
verontrustend slot. Weliswaar is Buffalo Bill uit de weg geruimd, de andere,
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minstens even gevaarlijke moordenaar Hannibal the Cannibal is weer op vrije voeten.
De andere films lijken echter wel een happy end te hebben, zoals het heuse
Hollywoodfilms betaamt. In Basic Instinct bekent de mooie Catherine ten slotte haar
liefde aan Nick en leven ze nog lang en gelukkig. Na de dood van de gefrustreerde
carrièrevrouw in Fatal Attraction eindigt de film met een ode aan de veilige haven
van het gezin: de laatste shots richten zich op het vreedzame familieportret met vader,
moeder en zoontje. En de heldinnen van Thelma en Louise laten zich niet grijpen,
maar zweven in een hartverwarmende omhelzing hun einde tegemoet.
Toch hebben al die happy endings iets uitermate onwaarschijnlijks, alsof Hollywood
op het laatste moment met veel kunst- en vliegwerk probeert te redden wat er te
redden valt. Het beeld van het gelukkige gezin aan het slot van Fatal Attraction is
na de verdrinkingsdood van Alex vooral wrang. Het einde van Thelma & Louise
brengt een duidelijke stijlbreuk met zich mee: de realistische rebellenfilm eindigt
met een ambigue poëtische scène waaraan de twijfelachtige overwegingen van de
makers zijn af te lezen. De heldinnen kunnen niet zomaar te pletter vallen, daarvoor
zijn ze te innemend. Tegelijk kunnen ze niet ontsnappen, want dat zou een vrouwelijke
overwinning op de mannenwereld betekenen. Zweven is het halfhartige alternatief.
In Basic Instinct speelt Catherine Tramell de hele film een spelletje met Nick, als
een onverschillige kat met een radeloze muis. Nergens geeft ze er blijk van echt om
hem te geven: ‘He's just a good fuck.’ De vredige manier waarop zij in zijn armen
ligt, lijkt me dan ook vooral verraderlijk. Niet voor niets verschuift het beeld van het
‘echtelijk’ bed voor de laatste keer - op de grond, binnen Catherines handbereik, ligt
nog steeds de ijspriem.
Dit artikel is een sterk bewerkte versie van een stuk uit De Groene
Amsterdammer van 8 april 1992.

Eindnoten:
1. Zie voor een uitweiding over populaire lesbische en homoseksuele televisiebeelden: Irene
Costera Meijer, ‘Golden Gays en L.A. Lesbo's’, in I.C. Meijer, e.a. Over normaal gesproken.
Hedendaagse homopolitiek. Schorer, Amsterdam 1991.
2. Voor discussie over het sterke, onafhankelijke, dan wel negatieve, bedreigende beeld van de
femme fatale: Bram Dijkstra, Idols of Perversity. Fantasies of feminine evil in fin-de-siècle
culture. Oxford University Press, New York/Oxford 1988, en Paula Koelemij, ‘Verraderlijke
vrouwelijkheid: de femme fatale en de dandy’, in: André Hielkema, De Dandy, of de
overschrijding van het alledaagse. Boom, Meppel 1989.
3. Susan Faludi, Backlash. The Undeclared War against American Women, Crown Publishers,
New York 1991.
4. Elaine Showalter, Sexual Anarchy. Gender and Culture at the Fin de Siècle. Penguin, 1990.
5. Zie voor een uitgebreide analyse van sekse in The Silence of the Lambs: Marjan Slob, ‘Lessen
van Lecter’, in: Briljantine, jrg. 1, nr. 4, winter 1991.
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