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‘IK KAN NIET TOESTAAN DAT HET LAND VERDORT’
Met ingang van dit nummer verschijnt Lust & Gratie bij Uitgeverij Vassallucci.
Daarmee is een einde gekomen aan de bestaansonzekerheid die het blad het afgelopen
jaar parten speelde. Redactie en uitgever hopen op een vruchtbare samenwerking.
‘IK KAN NIET TOESTAAN DAT HET LAND VERDORT’
De behoefte om een deel van het literaire klimaat in kaart te brengen kreeg in het
verleden al vorm in het literair-klimatologisch nummer (Lust & Gratie nummer 33,
1992) en in het ‘Stand van zaken’-nummer (Lust & Gratie nummer 41, 1994). Dat
laatste nummer bevatte een uitgebreide discussie over de positie van de literatuur
van vrouwen en de ‘vermaledijde vrouwelijke stem’.
In dit klimaat-nummer geen overzichtsartikelen, maar - naast gedichten van Esther
Jansma en Christine D'haen en een portfolio van Margot de Jager en Annelies
Passchier - essays waarin sporen worden uitgezet waarlangs het werk van vijf
Nederlandse auteurs ontgonnen kan worden.
‘IK KAN NIET TOESTAAN DAT HET LAND VERDORT’
Het zijn spitters - de schrijfsters die hier besproken worden, ieder op haar eigen
wijze. Zo zoekt Gertrude Starink naar een taal die ze ooit geleerd heeft maar vergeten
is; puzzelt Wanda Reisel een wereld bijeen die maar niet rond wil komen; laat Marie
Kessels het eigenzinnig lichaam botsen met opgelegde regels; versplintert Hedda
Martens de taal zodanig dat ze een mijnenveld wordt en probeert Maria van Daalen
aan het ongevormde te ontkomen door zich een gevormde werkelijkheid op papier
te maken. Vijf schrijfsters op zoek naar de schat, maar ieder met een eigen kaart.
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Maria van Daalen [1958] schreef vier poëziebundels. In haar werk
verbinden zich lichaam en pijn, taal en verlangen in een haast erotische
mystiek die doet denken aan het werk van Hadewijch, Hildegard von
Bingen en Teresa van Avilla. Bij Maria van Daalen wordt het woord weer
vlees en - wonderlijk genoeg - het vlees weer woord.
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Y. Né
Ik sta hier in de ruimte van de taal
Gedichten van Maria van Daalen
Het innerlijk woord richt een mens tot zichzelf of tot een godheid die hij is toegewijd.
Die innerlijke overweging kan de vorm aannemen van een gebed. Maria van Daalen
legt een bijzondere belangstelling aan de dag voor een dergelijke benadering waarin
het woord leven en dood in gedachtenis brengt. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat haar poëzie een bijna religieuze en mystieke geladenheid bezit.
In Van Daalens vierde en meest recente bundel Het geschenk // De maker (1996)
staat een cyclus van dertien gedichten met de titel ‘Het gebed: Rozenkrans, of het
gebed voor een goede dood’, een cyclus die aansluit bij de thematiek die haar hele
oeuvre kenmerkt. Zij schreef de dertien gedichten in opdracht bij de tentoonstelling
Gebed in schoonheid in het Amsterdamse Rijksmuseum en concentreerde zich op
de diptiek van de vijftiende-eeuwse schilder Geertgen tot Sint Jans, de Christus aan
het kruis met passiescènes en de Verheerlijking van Maria.
De gedichten staan in een ongewone volgorde. Na de eerste drie plaatste Van
Daalen het dertiende gedicht tegenover het vierde, het twaalfde tegenover het vijfde,
enzovoort. Zowel het dertiende als het vierde gedicht sluiten aan op het derde. Dit
geeft de cyclische beweging weer van de rozenkrans. Daarnaast wordt de
omkeerbaarheid geduid: de lezer kan eerst alle linker bladzijden vanaf het dertiende
tot en met het negende gedicht lezen, en vervolgens via het achtste gedicht op de
rechter bladzijde terugbladeren naar het vierde gedicht, of juist met de rechter
bladzijden beginnen en aan het einde terugkeren via de linker bladzijden. Soms zijn
er duidelijke dwarsverbindingen tussen de tegenover elkaar geplaatste teksten. ‘Hoezo
is tijd lineair?’ schrijft Van Daalen, ‘Een snoer sluit vast om de hals, / een krans
bevat zelfs mijn hartslag.’ In dit citaat wordt meteen zichtbaar hoezeer Van Daalen
zich richt op de lichamelijke aspecten van elke verwoording. Elk gedicht is een
gedachtesnoer dat bijna de vorm aanneemt van een formule. Een soms ook
ontoegankelijke formule:
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Eén is de samensmelting, twee de deling,
drie de onophoudelijke herhaling
die weglegt wat materie wordt en opnieuw maakt.

Deze litanie benoemt zowel de bevruchting en groei van levende cellen als de
geestelijke bevruchting door het uitgesproken woord. Uitspraak betekent
vereenzelviging met het genoemde. Elk volgend woord (onder)scheidt zich van het
voorafgaande woord. Er ontstaan intervallen, er is afstand. Alles opgeteld vormen
de cellen een lichaam, en dit wordt een ‘ik’ dat zichzelf en de wereld benoemt. Het
lichaam en het noemen vormen een houvast, een bescherming tegen het niets.
Een woord houdt niet op bij zijn ene betekenis. Eromheen bevindt zich een heel veld
van betekenissen, uitdrukkingen en klanken, waarmee het zich verbindt. ‘Elke
gedachte beweegt in haar woordvelden, / elk denken en gedenken spant binnen haar
syntaxis.’ Tellen, noemen en heen-en-weer-bewegen zijn de werkwoorden die de
actie aangeven in de gedichten. ‘“Het is een vloedlijn,” zeg ik, maar hij weigert //
de gedachte die heen en weer spoelt’, schrijft Maria van Daalen in de bundel Het
hotel (1994).
Met deze heen-en-weer-spoelende beweging wordt de lezer voortdurend aan den
lijve geconfronteerd. De gedichten ontglippen steeds aan een precieze duiding. Zij
bestaan uit nevenschikkingen die geen informatie geven over hun verband of een
centrale gebeurtenis. Bij lezing van alle vier de bundels kunnen verbindingen gelegd
worden tussen steeds terugkerende woorden. Daaruit doemt een globale context op,
waarin de associaties van de lezer heen en weer blijven spoelen. Maar de verwarring
en vervreemding verdwijnen niet.
De beelden staan in verbinding met de rozenkransdevotie. De rozenkrans is een
rijgsnoer van telkens tien rode kralen waarop één witte kraal volgt. Terwijl de gelovige
de kralen een voor een tussen de vingers neemt, herdenkt deze daarbij de geheimen
van het leven van de Heilige Maagd Maria, ter reiniging van zijn ziel. Van Daalen
schrijft: ‘Eén druppel water na tien bloeddruppels.’ Zij laat daarop volgen: ‘oorzaak
en gevolg zijn hier niet van toepassing. Van belang / is enzovoorts, en aarde.’ Het is
het noemen zelf, de opeenvolging van woor-
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den, waarom het haar gaat. Het is haar te doen om een lied van de aarde dat zich
verbindt met die aarde. Het is een lied dat wordt voortgebracht door het lichaam en
tegelijk dat lichaam bezingt. Een bijbelse regel dringt zich als vanzelf op: het woord
is vlees geworden.

Erotische atmosfeer
Maria van Daalen specialiseerde zich tijdens haar studie onder meer in de
middeleeuwse liedkunst, die een grote inspiratiebron voor haar werd. Innige devotie
en hartstochtelijke, wereldse minneliederen liggen hierin dichtbij elkaar. Vrouwelijke
mystici uit die tijd, zoals Hadewijch, Hildegard von Bingen en Teresa van Avila
beschreven God en Christus in een zeer lichamelijke liefdestaal. Stemmen,
verschijningen, visioenen en bloedingen - ze komen er allemaal in voor. Zij
balanceerden voortdurend tussen een volmaakte, paradijselijke wereld die tijdens
een moment van extase werd ervaren, en de dagelijkse wereld met haar dualisme en
kwaad. De tijdelijke extase veroorzaakte een verhoogd bewustzijn van het eigen
lichaam. Van Daalen legt in haar werk een bewuste nadruk op dit lichamelijke aspect.
Het is alsof zij dit verhoogde bewustzijn tot stand brengt door middel van het secure
polijstwerk waaraan zij het onderwerpt.
De cyclus ‘De verschijning’, die deel uitmaakt van Het geschenk // De maker,
introduceert een ‘hij’ die vanwege zijn attributen in verband kan worden gebracht
met Dionysus, god van de extase en de door wijn veroorzaakte roes. Genoemd worden
immers klimop, dennenkegel en het vel van een lynx. ‘Hij’ wordt niet nader
aangeduid. Dat het hier gaat om extase en overgave wordt bevestigd: ‘Meegeven,
schreeuwend / mij meegeven aan het verlies.’ In het derde gedicht schrijft Van Daalen:
‘Met de ogen dicht twijfelt het flakkerend / denken en wordt overmeesterd.’ Het
personage staat afwisselend in de eerste en derde persoon enkelvoud. Om de
verwarring nog groter te maken wordt ook nog een tweede ‘ik’, een vrouw, ten tonele
gebracht. Maar waar en waarin de ‘ikken’ zich van elkaar onderscheiden wordt niet
precies duidelijk. Er ontstaat op die manier een vorm van wederzijdse doordringing
van personen die Van Daalen bewust lijkt toe te passen. Het verhoogt de erotische
atmosfeer waarvan de gedichten doortrokken zijn.
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Hij is het, ik ben het: etend bewegen
wij om de tafels, wij vermijden woord voor
woord het aanraken.

De dichteres roept een schemergebied op vol passages en overgangen. Daarin werken
gewone woorden als ‘keukendeur’ en elders ‘plastic tas’ en ‘karton’ wel eens
verfrissend.
Als de vrouwelijke ‘ik’ zich in de toestand van roes en slaap bevindt, wordt zij door
de man meegevoerd, maar: ‘Hij brengt mij waar ik niet gaan wil.’ Eerder werd de
wil als een onbruikbaar instrument afgeschilderd, maar toen ging het nog om één
persoon, die schreeuwde om de eigen overgave. Die ‘ik’ wilde uit de keten van
oorzaak en gevolg treden:
Alles wat zich voordoet is geschiedenis. Ik
kan het nu niet bereiken met de wil, ik
trap mijn voeten kapot in de schemer.

Hij - ik vermoed dat deze ‘ik’ de ‘hij’ is - kan de overgave alleen bereiken via
herhaling en niet via vooruitgang: ‘Overnieuw, niet // vooruit; ik kan mijzelf niet
halen, niet / maken.’ Hier keert het herhalings-motief terug, dat centraal staat in de
cyclus ‘Het gebed: de Rozenkrans [...]’. Maar als de ‘hij’ de andere ‘ik’, die haar
eigen roes nog uitslaapt, meevoert tegen haar wens in, vindt er een verharding plaats.
Twee mensen kunnen niet in elkaars overgave inbreken zonder elkaar geweld aan
te doen. Beelden van stolling volgen. Ineens beseft de lezer dat beiden in bomen
veranderen, gelijk het bejaarde echtpaar Philemon en Baucis, van wie Ovidius
verhaalt. Deze metamorfose brengt nieuwe associaties teweeg. Het eenvoudige hutje
waar het vrome echtpaar de goden Zeus en Hermes ontving, komt ons voor de geest.
En de zondvloed die de andere, ongastvrije bewoners van de streek overkwam. De
onwil meegevoerd te worden duidt dan op het verdriet om de overstroming die hen
ertoe dwong te vertrekken. Hun hutje werd uiteindelijk gespaard en in een tempel
veranderd, met het verhoute echtpaar als bewaking. De regel ‘Hij brengt mij waar
ik niet gaan wil’, brengt overigens nòg een tekst in herinnering. Aan het eind van
het Johannes-evangelie zegt Jezus tot Simon
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Petrus: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Toen gij jonger waart, omgorddet gij uzelf
en gij gingt, waar gij wildet, maar wanneer gij eenmaal oud wordt, zult gij uw handen
uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen, waar gij niet wilt.’ De vraag
of dit er ook werkelijk stáát, blijft open. Niets staat vast in de gedichten van Maria
van Daalen. Dat maakt dat de gedachten voortdurend in beweging zijn.

Dubbele natuur
Dit lijkt een geschikt moment om even stil te staan bij de titel Het geschenk // De
maker. Daarin springt de tegenstelling in het oog tussen het schenken van vloeistof
en het maken van een vaste vorm. Het woord ‘maken’ brengt direct het
scheppingsproces in gedachten waarnaar Van Daalen verwijst in haar werk. De
associatie met het bijbelse scheppingsverhaal ligt ook niet ver weg. In den beginne
zweefde de Geest Gods boven de wateren, het ongevormde. De schepping werd niet
eerder ‘goed’ en voltooid bevonden dan dat ook de aarde en alle levende lichamen
waren geschapen. De kroon daarop was de schepping van de mens, die op zijn beurt
een maker werd op de aarde die hem tijdelijk toeviel. Het leven is een geschenk dat
van buiten de mens komt en de mens wordt zelf mede de vormgever ervan. Hij
ontvangt en brengt voort.
Deze dubbele natuur van ontvangen en voortbrengen vindt met name haar gestalte
in de vrouw. In de bundel Het geschenk // De maker wordt dit uitgewerkt. In de
christelijke traditie is de Heilige Maagd Maria met Christuskind er de belichaming
van. Maria van Daalen, draagster van diezelfde naam, buit de mogelijkheden uit die
deze figuur haar biedt. De piëta-gedichten in haar tweede bundel Onder het hart
(1992) wezen daar al op. De dertien gedichten uit de cyclus ‘Het gebed: de Rozenkrans
[...]’ verwijzen naar de dertien episoden uit het leven van de Maagd.
Het kostbaarste is samengevat
met geven en begeren en overal
loop ik nu uit tot mijn grote verrassing:
mijn ander, die mij nu verkent.

De mens draagt de ander in zichzelf. Ook dit maakt deel uit van die dubbele natuur:
zij ìs en zij beschouwt zichzelf. Zij ondergaat (de lij-
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dende vorm is een opvallend verschijnsel in deze poëzie, maar daarover later) en zij
is actief als zij vormgeeft in de richting van haar wil.
De wereld rondom ons, zoals alles reilt en zeilt in ruimte en tijd, noemen wij
werkelijkheid. ‘Het is diep geworteld: werkelijkheid’, schrijft Van Daalen, en hierop
laat zij beelden van verval volgen. Alles stroomt, alles is al te vergankelijk en
ondefinieerbaar. Ook roept zij een beeld op dat aan tv-beelden ontleend lijkt:
Hij staat met een plastic tas in zijn hand
en weet niet welke kant hij uit moet.
Linksonder loopt de klok met grote snelheid door.

Zij probeert aan het ongevormde te ontkomen door zich een gevormde werkelijkheid
op papier te maken: ‘van karton ben ik.’ Maar de werkelijkheid krijgt opnieuw vat
op haar als zij wordt bespat door een vloeistof (regen of inkt?): ‘Ik kan nat worden,
en zachtjes gaan liggen.’ Zij ondergaat het en aanvaardt dit.
De woorden ‘het geschenk’ en ‘de maker’ worden van elkaar gescheiden door een
dubbele schuine streep. De schuine streep wordt wel een slash genoemd. Het lijkt
een prachtig toeval dat dit het Engelse woord voor ‘houw’, ‘slag’ is, de handeling
bij uitstek tijdens de bewerking van ruwe steen tot een beeldhouwwerk. Het gevormde
beeld trotseert als een gedenkteken de verslindende tijd. De tijd wordt in de gedichten
ook wel voorgesteld als een rivier (opnieuw vloeibaarheid), die op haar beurt als
‘wolf’ of ‘wolfsvel’ wordt voorgesteld.
De dubbele slash geeft in een poëzie-citaat ook de scheiding aan tussen de eerste
strofe en de tweede strofe. Het geschenk // De maker kan dus als een gedicht op
zichzelf gezien worden, als een inleidend gedicht dat uit twee strofen bestaat. Dit
wordt in de bundel verder uitgewerkt. Die begint al meteen met het gedicht ‘Het
geschenk’, waarin sprake is van een lichaam dat openvalt en wordt verkend. Dit
lichaam blijkt het geschenk te zijn. Het is het werkelijke begin en fysiek van aard.
Verderop zijn er twee gedichten met de titel ‘De maker’. In ‘De maker (I)’ staat het
zelfstandige lichaam centraal dat in de tijd leeft en dat brandt, verbrandt en niet zal
worden bewaard. In ‘De maker (II)’ vindt reflectie plaats. De ‘ik’ vormt zich een
zelfbeeld,
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spiegelt zich in de modderpoel waarin zij staat. Een betekenisvolle regel is: ‘Ik spring
van mijzelf weg in mijzelf.’ Het zichtbare spiegelbeeld van haar lichaam wordt als
dat van iemand anders ervaren en in de derde persoon beschreven:
tot aan mijn dijbenen: modder;
tot boven mijn ogen: haar lichaam,
haar lachen, de geur van haar draaiende
heupen.

Zo verdubbelt de maker zich en werkt voort aan zijn beelden, die steeds opnieuw
een zelfbeeld zijn. Misschien refereert Maria van Daalen hieraan door op de omslagen
van de vier bundels haar eigen, naakte lichaam af te beelden. Maar altijd is haar
gezicht afgewend of valt buiten het beeld: het mocht geen zelfportret zijn. Het is niet
de individualiteit die in deze poëzie centraal staat.
Elk gedicht is een beeld dat is gemaakt en zorgvuldig gepolijst. Zijn kiem, het
oorspronkelijke materiaal wordt ontleend aan de alledaagse werkelijkheid. ‘Hoe goed
het door de maker gekend is: / vlees, leven’, schrijft Van Daalen in haar bundel Het
Hotel in de reeks ‘Vormen’. Even verderop staat dat ze niet gelooft in ‘metaforen /
en uitleggers, priesters en zeggers / van grotere waarheden dan vochtig zand’. Ze
zegt daarmee dat niemand hoeft te zoeken naar betekenissen achter en buiten de
dingen. Belangrijk is de wijze waarop zij verwoord worden. De titel ‘Vormen’
suggereert dat ze zich hierin aansluit bij de opvatting van Martinus Nijhoff. Die
schrijft in een opstel uit 1935: ‘wat het verstand moet doen, is helderder kennis nemen
van de krachtbron, het lichaam, de oorsprong van het lichaam, de diepe bodem. Wij
moeten het heelal niet meer in de ruimte, maar in het middelpunt zoeken.’

Lijden
In de debuutbundel van Maria van Daalen, Raveslag (1989), staat:
Ik weet het: er is geen god
en geen muze ook. Niets dan dit
en dit is genoeg. Dit blijft
je wil om te zijn, verlangen.
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Dat maakt duidelijk dat haar verwijzingen naar personen of beelden uit religieuze
overleveringen in een literaire werkelijkheid worden geplaatst. Religieuze beelden
en teksten behoren nu eenmaal tot onze algemene culturele traditie en behouden hun
rijkdom en betekenis in een wereldse context. Zij bezitten zeer krachtige
werkingsvelden.
Van Daalen neemt ook de thematiek van het lijden in haar poëzie op. Zij benaderde
deze in een taal van het lichaam. Door de openingen van het menselijk lichaam komt
immers de wereld tot ons. Wij communiceren via de zintuigen die het de mens
mogelijk maken zich te openen voor de buitenwereld en voor de andere mens. Een
gewelddadiger openen van het lichaam vindt plaats door verwonding. Handelingen
van liefde en de verwondingen door een mes staan in Raveslag pregnant naast elkaar:
Wie een mens streelt met een mes
om scherper te verwachten
hoe het geluid van de liefde verstrijkt
en cirkelend en dieper.

In de middeleeuwse mystiek was ‘stigmatisering’ een bekend verschijnsel: een mens
kreeg wonden op de plaatsen waar Christus ze had. Het waren tekens van een intensief
mee-lijden. Daarbij herbeleefde men in het bijzonder het lijden van Christus, de tot
sterfelijke mens geworden God. Dit was het grote mysterie van deze man van bloed
en wonden (in de bundel Onder het hart staat: ‘Hij is mijn man van mond en handen’,
waarin die oude regel meeklinkt). Dit mystieke streven naar mee-lijden dat sterk
leefde, wilde dat God en mens zich voor elkaar openden door middel van een liefde
die verwondde. Het doel was niet pijn te doen maar te openen. ‘Ik ben de aarde die
opent’, schrijft Van Daalen in Het Hotel. En elders: ‘Ik leg mij neer in de opening,
/ gewikkeld in dit gedicht als in een laken.’ En:
Alles wat opent eet eerst inwendig
en legt zich dan vast als een holte
die draagt als een hand, mijn
beginsel.
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Wanneer ik opnieuw opensta
voor je aanrakingen die ik naar buiten
breng, alle, die zijn bewaard tot dit lichaam
mijn vlees vergeet en bederft: geef mij dan weg.

De schrijfster van het gedicht is afwezig in het ideale gedicht. Het gedicht is zelf
lichaam geworden, vlees dat in contact treedt met de lezer. Het is een aanraking van
een andere orde en Maria van Daalen schaart zich nu onder haar lezers: ‘deel mij de
pijn.’
Als de tekst vlees en lichaam is, dan blijken er nog andere middelen te zijn om
het lijden voelbaar te maken. De hoofdrolspelers in de poëzie van Van Daalen kennen
een actieve staat van zijn en een vaak onmiddellijk daarnaast geplaatste passieve
toestand. Dit laatste aspect wordt zichtbaar in de lijdende vorm die zij aannemen.
Als lijdend voorwerp ondergaan zij een handeling. Activiteit en passiviteit vormen
de dualiteit die beweging en communicatie gaande houdt. Toch lijkt het lijdend
voorwerp dat een handeling ondergaat, in directe verbinding te staan met het lijden
zoals hierboven ter sprake kwam. Enkele voorbeelden: ‘Geef mij aan stukken’; en
‘Want de oorzaak van taal is lichaam. / En lichaam eet zij’; en ‘Voordat je mij loswrikt
// en terugstoot door de poort van mijn lichaam’. Als twee personen de handeling en
het ondergaan delen, krijgen zij samen een erotische lading: ‘Ik open je als eerste.
Liefste/beweging die in mij leegbloedt - // neem mij terug tot het heft.’
In de piëta-gedichten vindt een vereniging plaats door middel van het lijden:
zijn stem
snijdt door mijn lichaam, het zijne
en zo ontvouwt ons de pijn
die ik ben.

Het zijn woorden waarmee de dode herdacht wordt, woorden uit de herinnering die
hij sprak toen hij nog leefde. Die stem is als een ploegschaar die de zwijgende aarde
opensnijdt, waarin het zaad zal ontkiemen. Opengesneden worden doet altijd pijn.
Bewust onder-
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gaan is als opengesneden worden. Lijden betekent ook simpelweg ‘ondergaan’. Zaaier
en aarde zijn de personages in het fragment:
want ik ben volledig alleen en
geopend voordat zijn hand zich
sluit en zich heft.

Zo ondergaat de aarde, er is bijna geen passiever beeld denkbaar dan dat van de
aarde. Weerbarstig of kneedbaar, zij ondergaat lijdzaam alle krachten die op haar
inwerken. Moeder Aarde. En Maria van Daalen spreekt haar woorden uit, ‘omdat de
aarde mijn enige betekenis is’.

Onpersoonlijk spel
Het komt herhaaldelijk voor dat Van Daalen de dingen als personen benadert. Zij
vervangt de zaaknamen door persoonlijke voornaamwoorden en gebruikt hierbij ook
de ‘ik’-vorm zoals bij de tritonshoren, de horen die Triton vult met zijn adem om
aldus klanken voort te brengen: ‘Mijn lippen open ik tegen de zee / als zijn adem mij
zoekt en mij inspoelt op toonhoogte.’ Omdat vrouwelijke en mannelijke zaaknamen
als ‘zij’ en ‘hij’ hun rollen spelen neemt het erotische gehalte van de tekst toe.
Vaak worden de ‘personen’, zoals eerder gezegd, nauwelijks geduid. Er blijft
onduidelijkheid over hun precieze identiteit. Zij zijn personen, ‘ik’, ‘jij’, ‘hij’, ‘wij’,
en wij vernemen alleen iets over hen uit de beschrijvingen van de minimale
bewegingen die zij maken en de gewaarwordingen die zij ondergaan. Deze ‘personen’
schijnen van al hun persoonlijke eigenschappen ontdaan. Als sensuele en vruchtbare
lichamen doen zij mee in het spel van een kosmisch gebeuren. Dit ‘onpersoonlijke
spel’ draagt ertoe bij dat de erotische bewoordingen tegelijkertijd een stoïcijns karakter
hebben. Op deze manier verkrijgt Van Daalen een grote vrijheid om die erotiek uit
te werken zonder in clichés te vervallen.
Enige abstractie is ook niet vreemd aan deze poëzie. Ervaringen in de tastbare
werkelijkheid zijn getransformeerd in een wereld die puur uit taal bestaat en waarin
elke anekdote is weggewerkt. Zij zijn als het ware bedekt door beelden die uit de
neergeschreven woorden naarvoren zijn gekomen. Zo zijn zij verbindingen aangegaan
met tradities die gebruikmaken van vaste formules en formuleringen: ‘Ik sta hier in
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de ruimte van de taal.’ Het is een natuurlijk proces. Er is niets postmoderns aan. Zo
gaat het al eeuwen. En natuurlijk raakt poëzie aan religie en mystiek, aan de ‘hoger
honing’ waarover Nijhoff spreekt. ‘Wie kust in de zomer een mond vol honing, / eet
een bij en spreekt: angel’, schrijft Van Daalen. In de ban van de taal wordt een dichter
meegevoerd, ontvoerd, vervoerd naar elders:
er is geen beginnen maar bijna
verkrijg je de bloedende
vrijheid, de keel
zwelt al aan tot luchtledig.

Om te spreken is niet alleen een lichaam nodig met een stem, maar ook het materiaal
dat de spreker zal verwerken, de taal en de vorm en wat je zult aanroeren, wàt je zult
vormen: ‘Iemand moet zijn lichaam aandragen / en zijn geschiedenis vullen met
ritmisch pulserend bloed.’ Taal omvat zijn geschiedenis, vele geschiedenissen.
Ritmiek en het getal zijn belangrijk voor de poëzie in het algemeen. Muziek, maat
en afmetingen bepalen mede de vorm en de inhoud, en bevinden zich op een abstract
niveau. Maria van Daalen vindt er een lichamelijk equivalent voor:
Iemand die danst op mijn graf, die
lacht om het zand en mijn nagels
en oogharen eentweedrie aftelt.

In Het geschenk // De maker heeft het getal meer nadruk gekregen. De bundel is
opmerkelijk symmetrisch samengesteld. Hij bestaat uit negen afdelingen. Die
afdelingen bestaan op hun beurt uit de volgende aantallen gedichten: 1, 13, 1, 9, 1,
9, 1, 13 en 1. Het centrale gedicht draagt de titel ‘Halverwege pijn en licht’. Het getal
negen neemt een bijzonder plaats in. Het staat voor de voltooiing van een schepping,
zoals op de negen maanden van groei in de baarmoeder de geboorte van het kind
volgt. Ook het getal dertien (twaalf plus één) betekent de completering van een cyclus
(de twaalf maanden van het jaar) en het onmiddellijke begin van een nieuwe cyclus.
Het getal één valt samen met de oorsprong, de bron waaruit alles ontspringt. Het
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merendeel van de gedichten bestaat uit twaalf en negen regels. Zo bevestigt het getal
op zijn beurt de cyclische beweging.
Ik wil weer terug naar de aarde.
Ik wil in de mond zijn, een eeuwigheid
bloedsomloop proeven en eindig.

Zo besluit het op een na laatste gedicht. De ‘ik’ keert terug naar haar eigen, fysieke
bestaan, buiten de taal. Vanaf nu zullen haar woorden worden ondergaan door hun
lezers. Een nieuwe cyclus gaat van start. Nog één gedicht volgt: een titelloos gedicht
dat in de inhoudsopgave ‘De naam’ wordt genoemd. Dit is het enige gedicht met
regelmatige regellengtes: ieder van de vier drieregelige strofen bestaat uit regels met
respectievelijk tien, elf en tien lettergrepen. De ultieme vervolmaking van de tien
inclusief een nieuw begin in de elf (en even klinkt nog die andere elf door: ‘Wie is
u gek, ik ben mijn schrijver?’). Talen, vertellingen, getallen en tellingen brengen
ordening aan in dat uiterst complexe wordingsproces, waarbinnen ook de mens zich
beweegt. De laatste strofe zegt:
opdat zich lichaam tot beweging leent,
opdat de vleugelige uit de made
doodsangst ontpopt, en mij weer geeft, voorgoed.
Ook de doodsangst leent aan het lichaam beweging. En juist
die beweging maakt overdenking mogelijk van het grote
mysterie van leven, lijden en dood.
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Marie Kessels [1954] schreef drie eigenzinnige boeken die opvallen door
haarscherpe observaties en een verfijnde, uitgesponnen stijl. Haar werk
werd in de pers unaniem geprezen, vooral om de intrigerende wijze waarop
zij woorden en zinnen weet te belichamen. Voor Boa (1991) ontving zij
de Van der Hoogtprijs en voor Een sierlijke duik (1993) werd haar de
Charlotte Köhlersprijs toegekend. In de romans van Kessels blijft geen
cliché overeind.
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Désirée Schyns
Meg, lot en veer in hun denkraam
De ingelijste vrouwen van Marie Kessels
Drie boeken schreef Marie Kessels over drie als het ware ingelijste vrouwen. Tijdens
het lezen moest ik denken aan negentiende-eeuws lijsttoneel. Ik zag verschillende
bühnes voor me: een studentenkamer, een podium in een groot schildersatelier, het
met versnaperingen gevulde hokje van een stations-kiosk. De bühne is telkens sober,
de rekwisieten zijn tot een minimum teruggebracht - een fiets in een kamer, jampotten
met kwasten en een straalkachel, een rek vol saucijzenbroodjes, drop en sigaretten.
De vrouwelijke hoofdpersonen bevinden zich altijd in begrensde ruimtes die zeer
gedetailleerd beschreven worden. Het zijn in zichzelf gekeerde karakters die zich
bezighouden met de verwoording van lichamelijke sensaties, kleine innerlijke drama's
en minieme gemoedsbewegingen.
Ook de omgeving en de voorwerpen rond hen worden met woorden bezield en tot
personage gemaakt. Marie Kessels geeft de dingen om haar heen pootjes, merkte
Carel Peeters in Vrij Nederland op. Zo zijn de boa en de spiegel in haar eerste boek,
Boa, gesprekspartners van de eenzame Meg die zich een zomer lang als een heremiet
uit het leven heeft teruggetrokken. In haar laatste roman, De God met gouden ballen
(1996), is het licht in de stationshal voor de kioskverkoopster Veer een tastbare,
aanwezige figuur die ze welkom heet. Zelfs gedachten en gevoelens kunnen opstaan
als personage.
Het werk van Marie Kessels lijkt nog het meest op de antiroman van bijvoorbeeld
Nathalie Sarraute. Het zijn geen verhalen met verwikkelingen, er is geen intrige, plot
of ontwikkeling. De personages gaan nauwelijks banden met elkaar aan en als ze dat
wel doen, zoals in De God met gouden ballen, blijft de ik-figuur zozeer in zichzelf
gekeerd dat er tussen haar en de anderen toch een onzichtbare wand blijft bestaan.
Contact is niet mogelijk; alleen woorden en een ‘innerlijke verzameling gestorven
beelden’ lijken houvast te bieden. In Boa kijkt Meg liever naar bloemen dan naar
mensen, ze is bang dat gunsten van
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mensen haar verzwakken en benevelen, dat ze haar met aardigheid altijd in hùn
richting willen duwen. De bloemen bieden in hun afstandelijkheid een troost die
mensen nooit kunnen geven.
Toch zijn er in de romans verhalende elementen. In Boa wacht een vrouw op haar
getrouwde minnaar; Kessels tweede roman, Een sierlijke duik, gaat over de
bevindingen van een naaktmodel dat poseert in de schildersklas van een
kunstacademie; in De God met gouden ballen gaat Veer een relatie aan met Gus, een
oude, aan kanker lijdende man die aan het einde van het boek geneest.
In tegenstelling tot haar eerste twee romans overheerst in De God met gouden
ballen het verhalende element. Eigenlijk is het een roman in een antiroman. De roman
valt in twee verhaalwijzen uiteen: enerzijds is er het verhaal van de kioskverkoopster
Veer, die net als Meg en Lot uit de voorgaande romans geheel opgaat in zichzelf en
in haar omgeving; anderzijds is er het verhaal van Gus waarmee Veer een verhouding
begint. Hoewel er zinderende passages over seksualiteit voorkomen in het boek en
Gus als een intrigerende persoonlijkheid wordt voorgesteld - een globetrotter die
vliegenier was in de Tweede Wereldoorlog en later een succesvol scheepsbouwer
werd - komen zowel Veer als Gus niet als personages van vlees en bloed tot leven.
Het merkwaardige is dat de hoofdpersonen Meg en Lot in de eerste twee boeken, in
de antiromans, dat wel doen. In De God met gouden ballen komen de traditionele
eigenschappen van de roman, zoals plot, registerwisselingen, dialoog, de relaties
tussen de personages onderling en de ontwikkeling daarvan niet uit de verf. Veer
beziet de haar omringende wereld als afzonderlijke abstracte vlakken. Met haar blik
bezielt ze de handen van de kinderen die snoep komen kopen, het licht dat de
stationshal binnenvalt of de zwervers die soms even hun hoofd door het raampje van
de kiosk steken. Ook de ziekte van Gus wordt beschreven als iets wat los van hem
staat. In haar schitterende taal, een taal die als het ware op eigen kracht voortstuwt,
een taal die werelden in taal schept, zingt Marie Kessels de kanker los van het lichaam.
Waar zij in haar voorgaande romans in staat was om met taal te belichamen, wordt
in De God met gouden ballen het lichamelijke, de ziekte, iets abstracts. Door de ogen
van Veer zou Gus tot leven hebben moeten komen, maar Veer kan alles bezielen,
behalve paradoxaal genoeg een mens.
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Spelend leren
Gedachten over het kind in de volwassene keren regelmatig terug in Kessels romans.
‘In de boa streel ik bij gebrek aan beter het kind, het dier en de ontucht,’ schrijft Meg
in Boa. In een andere passage stelt ze vast dat haar buurkinderen heel goed lijken te
weten hoe ze snoep of geld moeten bemachtigen, hoe ze hun leven moeten
organiseren, en ze verzucht: ‘Ik ben het kind, bang om een fout te maken, zij zijn
ouder, veel ouder.’ In Meg woont niet alleen een meisje dat 's nachts droomt van een
stevige mannenarm om haar heen, maar ook een ‘levendig jongetje’:
Gelukkig is daar het jongetje, het levendige jongetje in mij, het vertelt en
het lacht, maar het kan er niet uit. [...] Wie ik met het jongetje bedoel weet
ik niet, ik praat graag over hem, zonder hem had ik het bijltje er allang
bij neergegooid. Hou ik het niet meer uit, hoor ik het jongetje, zijn lef, zijn
onbeschaamdheid, zijn onstuitbare levenslust, zijn gekke spelletjes, zijn
gejoel.
Marie Kessels koestert het ongepolijste, het spontane, nog niet in het gareel lopende
kind. Vooral uit Boa en in iets mindere mate uit Een sierlijke duik spreekt een
verlangen naar het onpersoonlijke, naar de verbinding met het al, naar het zelf
beweging, dans worden. In het kind zoekt Kessels het verzet tegen slaafse
volgzaamheid, de drang naar vrijheid, naar grenzeloosheid en overgave. Ze zoekt
het kind nog voordat het van alles werd ingeprent, het kind dat wil poedelen en
spelen, en op die manier leert wat er in het leven geleerd moet worden. Zwemmen
bijvoorbeeld. In Een sierlijke duik staat een sleutelpassage die met dat spelen te
maken heeft. Lot denkt daarin terug aan de zwemlessen uit haar kindertijd, de angst
die daarmee gepaard ging. In plaats van de kinderen te laten spartelen, ze zelf te laten
ontdekken wat het beste bij hen paste, dwongen de instructeurs hen in een keurslijf
waarbij ze hardhandig aan armen en benen trokken.
Op het moment dat de kleine Lot leert duiken is de hele zwemles al een crime
geworden, zo bang is ze om het fout te doen. Lot stelt zich bij het duiken iets sierlijks
voor - een lichaam dat het water doorklieft. In plaats daarvan worden de bibberende
kinderen op een rij gezet:
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[...] een voor een beetgepakt, op de rand van het bassin neergepoot, en
voor we misten wat er gebeurde sloeg de ene zweminstructeur onze benen
onder ons vandaan en gaf de andere zweminstructeur ons een por in de
rug, zodat we plat op het water terecht kwamen, de ene leerling na de
andere viel met zo 'n harde klap op de angstaanjagend glinsterende korst
van het water dat de volgende in de rij alleen nog maar bibberde en alles
wazig zag en mak als een lammetje zijn benen aanbood om te worden
weggeslagen.
De kinderen zijn getemd, ze storten zich ‘blind en doof’ omlaag en vergeten de
sierlijke duik die hen ooit voor ogen stond. Ze maken zich zelfs de pijn eigen die bij
het vallen hoort. Marie Kessels heeft een onvergetelijk beeld gevonden voor de pijn
die de botsing tussen illusie en werkelijkheid met zich mee kan brengen. De frustratie
die hiermee gepaard gaat, delen de hoofdpersonen uit de drie romans. Ze leggen zich
er echter niet bij neer. Meg, Lot en Veer zijn weerbare, terugvechtende vrouwen die,
ieder op haar manier, aan het hun opgelegde keurslijf proberen te ontsnappen. En
steeds verloopt die ontsnapping primair via de taal.

Paradoxen en oxymoronen
In al haar romans cirkelt Marie Kessels rondom verschillende, intrigerende paradoxen.
In Een sierlijke duik wordt het passieve modelzitten van Lot een manifestatie van
krachtdadig handelen. Ergens anders poneert Kessels dat alleen degene die stevig
geworteld is aan zichzelf kan ontstijgen. Ook de gangbare tegenstelling tussen voelen
en denken wordt ondermijnd - Lot getuigt van een voelend denken: ‘Het komt me
voor dat de geweldige rijkdom van het zachte peinzen erin bestaat dat je ziet met je
oren en proeft met je ogen en hoort met je organen en met je huid. Dat is geen denken,
en toch ben je naderhand veel wijzer dan wanneer je heel diep had nagedacht.’
Andere paradoxale noties gaan over schoonheid die tot uiting komt bij uiterste
botheid; emotionaliteit die het neutrale benadert; ontrouw die deugd wordt;
onbeschermdheid die het gevoel van veiligheid biedt; onvrijheid die de smaak van
vrijheid heeft; het beproeven van de kracht van het níet ingrijpen; het oxymoron
claustrofobische oneindigheid.
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Deze stijlfiguren geven aan dat de schrijfster de taal en de wereld waarnaar die
verwijst intens onderzoekt en omwoelt. Door het gebruik van paradoxen en
oxymoronen werpt ze een nieuw licht op het uitgesletene, het al duizend keer
benoemde. Begrippen krijgen een nieuwe, onverwachte betekenis.
Zo kan Meg in Boa het avontuurlijk vinden om niemand te ontmoeten of heeft ze
het gevoel heel veel te praten, terwijl ze juist dagenlang geen woord met iemand
wisselt.
Een dag besteed aan een niet-ontmoeting (voorbereiding op de eventuele
ontmoeting, wachten, wachten en nog eens wachten, niet-gebeuren, pijn),
doordringt je van de kracht en de betekenis van een ontmoeting omdat ze
uitblijft.
Paradoxen en oxymoronen in een literair werk wijzen op de aanwezigheid van
tegenstellingen. De romans van Marie Kessels zijn gestructureerd rondom opposities
als het ik en de ander, lichaam en geest, verbeelding en werkelijkheid, binnenwereld
en buitenwereld. In Boa is er sprake van een opvallende oppositie tussen het ‘wijfje’
en het ‘jongetje’. In Meg huist niet alleen een jongetje maar ook een wijfje aan wie
ze een hekel heeft en met wie ze tegelijkertijd spot. Meg verheerlijkt het meisje dat
nog gedachteloos het haar van haar vriendinnetje kan vlechten, ondertussen kan
snoepen èn in de gaten kan houden of het grote avontuur zich niet aandient. Het
wijfje is echter een en al heupen en billen, behangen met rinkelende sieraden,
behaagzuchtig. Op het moment dat Meg zich ‘vadsig en sloom’ voelt, overheerst het
wijfje in haar, de vrouw die wacht op haar minnaar. In een prachtige passage wordt
dit actieve wachten verwoord, het lichaam krijgt overal oortjes:
In dit luisteren balt zich alle verlangen naar een wonder samen. Iets in
me, ik noem het voor het gemak het wijfje, neemt alleen genoegen met een
wonder, het maakt zich breed, het slokt me op, het krast hanepoten en het
kwettert, het zegt wat het voor de mond komt, het heeft ogen als schoteltjes,
het spitst alle oortjes maar het luistert alleen naar totale nabijheid en het
kijkt zonder begrip.
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Vergelijk deze passage met die over het joelende jongetje en de oppositie
binnenwereld-buitenwereld dringt zich op. Het is een oppositie die kenmerkend is
voor de man-vrouw-karakterisering in de tot dusver verschenen romans van Kessels.
De vrouwelijke hoofdpersonen richten zich vooral op hun binnenwereld, bloeien
open in een streng omschreven afgebakende ruimte, de mannelijke personages
daarentegen stuiven even die begrensde ruimte binnen en verdwijnen dan weer, zij
nemen deel aan het leven daarbuiten. De oude Gus uit De God met gouden ballen is
daar een sprekend voorbeeld van.

Beproevingen
Behalve dat ze zich afsluiten voor de buitenwereld hebben de drie jonge vrouwen
uit Kessels romans ook met elkaar gemeen dat ze zichzelf eindeloze beproevingen
opleggen. Zo maakt Lot uit Een sierlijke duik zichzelf genadeloos tot object van
onderzoek en experiment. Als naaktmodel poserend op kunstacademies wil Lot kijken
hoe groot haar uithoudingsvermogen is op het podium van het schildersatelier. Bewust
put ze zichzelf uit door poses in te nemen die veel van haar krachten vragen. Als de
pijn haar te veel dreigt te worden verzint Lot listen om die dragelijk te maken. Ook
Meg uit Boa heeft zich een zomer lang uit het leven teruggetrokken om haar
uithoudingsvermogen te beproeven. Veer, de kioskverkoopster uit De God met
gouden ballen, maakt eveneens gebruik van haar beperkte ruimte en haar beperkte
blikveld - ze bieden haar de mogelijkheid om dieper, intenser op de haar omringende
wereld in te gaan. Ook zij heeft zichzelf, net als Meg en Lot, strakke regels opgelegd
om zichzelf te kunnen vergeten. Ze ervaart een soort levensvreugde door ‘de kracht
van de botsing tussen het eigenmachtig lichaam en het opgelegd regime’. Zelf
opgelegde beperking leidt bij Marie Kessels wonderlijk genoeg altijd tot verruiming.
Een sierlijke duik deed me denken aan mijn studententijd, toen ik wat bijverdiende
door te poseren op de Utrechtse kunstacademie. Het voor de eerste keer naakt poseren
bleek in mijn herinnering een gestold beeld te zijn dat door het lezen weer tot leven
kwam. In Een sierlijke duik laat Marie Kessels zien wat het voor Lot betekent om
zich bloot te geven voor studenten. Ze oefent thuis standen en heeft op afstand contact
met sommige studenten: ‘We gaan gelijk op en zijn onmetelijk ver van elkaar
verwijderd.’
Waarom staat Lot zo graag op het podium? Omdat zij daardoor drie
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dagen per week de ‘heilloos’ in haar ‘rondtollende krachten naar buiten [kan] spuwen’
en voor het eerst kan spelen ‘voor het oog van iedereen’. Naast het spelelement heeft
ook het verlangen naar het onpersoonlijke, naar de vereniging met het al, in Lots
visie alles met haar poseren te maken:
In dat opzicht heeft poseren dezelfde bekoring als verwoed tegen de wind
in fietsen: meer dan de fietser ben ik het fietsen zelf, onpersoonlijk, hevig
leven in een ruimte die met geen mogelijkheid met mijn eigen massa kan
worden volgepropt.
Het klinkt misschien vreemd in verband met het passieve poseren, maar deze activiteit
is verwant aan de functie van het ravottende jongentje uit Boa dat in Meg huist en
zonder wie zij niet leven kan.
Lot, die eerder haar dagen met peinzen vulde, wil een daad stellen en de vrijheid
van haar geest met inspanningen van haar lichaam beschermen. Kessels werpt hier
een nieuw licht op de tegenstelling lichaam en geest: ze liggen eigenlijk in elkaars
verlengde en het lichaam kan de geest hier een dienst bewijzen. Lot beult zich af om
zielerust te krijgen, ‘schuldeloze vermoeidheid’. Voor Lot zijn de verschillende
lichaamsstanden woorden. Tijdens haar werk spreekt ze een poseertaal. In het poseren
zoekt ze naar ‘wederwaardigheden met dingen die niets anders zijn dan
wederwaardigheden met dingen en die nergens toe leiden, niet tot de verzadiging
van de liefde, niet tot lotsverbetering, niet tot kunst’. Net als in taal kunnen ook poses
tot codes worden. Lot probeert codes het zwijgen op te leggen, omdat ze steeds weer
naar het spontane, het spel zoekt. Ze wil geen ‘blote poseermachine’ worden. Tijdens
het lichamelijke zoeken bouwt ze woord voor woord een poseertaal op van eigen
makelij. Zoals de taal een gegeven vooraf is, voor ons klaar ligt om in binnen te
treden, zo kan ook de poseertaal in het lokaal voor Lot klaarliggen om in te stappen.
En zoals Meg in Boa een voorliefde heeft voor nonsensicale zinnen, zinnen waarin
het spelelement de overhand heeft, zo prefereert Lot de standen die niet esthetisch
verfijnd zijn, maar die getuigen van ongepolijst leven, van een leven dat niet vastzit
in vormen.
De vrouwelijke hoofdpersonen van Kessels zijn altijd op zoek naar een intense vorm
van bestaan. Waar voor Lot het poseren een inten-

Lust en Gratie. Jaargang 14

28
se vorm van lichaamsbeheersing is, daar biedt het schrijven Meg de diepte die ze
zoekt. De taal, de woorden, het ritme van de zinnen bieden haar houvast en scheppen
tegelijkertijd de mogelijkheid van een ontsnapping. Woorden roepen nieuwe woorden
op, gaan verbindingen met elkaar aan, zijn de hefbomen voor het geheugen. ‘Je
benoemt de wereld aan de hand van de onvermoeibaar oplichtende plaatsjes in je
brein.’ Pas als Meg de haar omringende wereld heeft benoemd, bestaat die wereld.
Tegelijkertijd wil zij zich al schrijvend onttrekken aan de grip van een bepaalde
wereld, van een wereld die haar inlijft.
Binnen de beperkingen die zij zichzelf hebben opgelegd verzetten de hoofdpersonen
van Kessels romans zich tegen inlijving en inperking van buitenaf. Meg, Lot en Veer
zijn weerbare vrouwen die alledrie een sterke vrijheidsdrang kennen, een verlangen
naar grenzeloosheid en overgave. Ze bewegen zich het liefst op de grens waar
beperking en grenzeloosheid elkaar ontmoeten - de pijn die daarmee samengaat
maakt hen bewust van de keuzes die ze steeds weer (moeten) maken en leidt tot een
intense vorm van ervaren.
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Esther Jansma
Zusjes
I.
Wat ziet en woorden kiest voor wat het ziet,
het beademt en verandert zo, en dat van zich
gemaakte in het hoofd het duplicaat laat zijn,
dat heeft hen ik en jij beloofd, wat dit, dat.
Taal heeft ze meegevoerd als vee. En toen
het laat was en schaduwen scheidslijnen trokken
zaten ze ergens en vergeleken hun namen
en jankten dat ze elkaar waren en dat ze elkaar
hun namen ontstalen. Het was buiten. Oud
licht verscheen op afspraken die heetten:
oranje, zand, planten. Ze zagen het niet.
Ze waren het tekort van de taal, huilden tuitend.
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II.
Toen ze kalmer waren, minder wisten
waarom het is dat de verschillen
pijn doen, zeiden ze tot elkaar:
weet jij het nog, hoe wij samen, ja.
Ja. Of verzonnen we het. En wreven
elkaars wangen droog, zuchtend
omdat het zo goed was ik te zijn
in de avond met jou in de avond
vol dingen. Hoorden hoe alles hoog klonk.
Stonden op. Weer een toekomst begon.
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III.
De schaduwen hielden vol dat het laat was.
De dingen waren zichzelf, hadden niets nodig.
Het licht deinsde terug voor de aanraking.
Afwezigheid legde de weg om, er was
angst om te verdwalen. Als we niet maken
dat we wegkomen, zeiden ze, en: men mist ons,
en: morgen vroeg op. En liepen sneller, alsof
x echt bestaat als punt waar elkaar kruisen:
een, de reden waarom en, twee, dat het zo is.
Ze liepen over het idee van land. In de verte,
bij x, lag de waarheid begraven. Morgen
zouden ze aankomen. Morgen wisten ze alles.
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IV.
Zie je die lichtjes, zei a tegen b.
Het is de grote stad. Alles bestaat daar.
Ik kan daar wonen als ik wil.
Ja, zei b. Ja. Ik ook ook, a.
Jij niet, zei a. Ik heb jou leeg gelepeld
als een ei, b, je bent wat overbleef,
wat ik niet wil, mandril, b, je bent
mijn kiespijn en de rimpels in mijn billen.
A, je houdt niet meer van mij, zei b,
en b, dat heb je nooit gedaan en c haal c erbij, zei a, die vindt precies
hetzelfde als ik. Pakweg: barst, jij!
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V.
De stad bleef een geheim in de verte.
Er was een rivier natuurlijk, in het donker
dreven schepen onhoorbaar voorbij
met in het ruim hun onkenbare lading,
en zij droegen de gedachte aan elkaar
in het lichaam als ziekte, iets dat je
niet uitspreekt omdat je het aanroept
met de naam die het heeft. Er was
een weg, er was gras, het laatste licht.
Het bewustzijn riep de verschillen uit.
Ze keken elkaar in het identiek gezicht
en dachten: ik ben ik, ben ik ik.
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Portfolio
De serie aluminiumdrukken in deze portfolio is gemaakt voor het project De wijde
wereld, waaraan Margot de Jager (beeldend kunstenaar) en Annelies Passchier
(schrijfster, publiciste) momenteel werken. Al eerder, in 1985, werkten zij samen.
Toen verscheen onder andere Verdwaalde lichamen, een doos met tien etsen en zes
gedichten.
Margot de Jager [1956] voltooide in 1985 haar opleiding aan de Gerrit Rietveld
Academie te Amsterdam. Sindsdien exposeert ze regelmatig in Amsterdam en
daarbuiten. In haar recente werk komen op tamelijk abstracte wijze veel ‘bouwwerken’
voor die eruitzien als schuurtjes, observatieposten en loodsen, meestal gesitueerd in
een al even abstract desolaat landschap.
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Annelies Passchier
De wijde wereld
Voor Olmo, Lisa, Esmée en Maria

I.
Het was alsof Tuur uit een ander land kwam, uit een onherbergzame wereld die buiten
het gezichtsveld lag. Ze moest denken aan dat verhaal over twee mannen ergens in
het noorden van Finland. Het is winter. Er ligt een dik pak sneeuw. De twee wonen
op vier kilometer afstand van elkaar in een vrijwel onbewoond gebied, ieder in een
eenvoudig houten huisje. Vijftien kilometer verder ligt het eerste gehucht als sluitspier
van de bewoonde wereld. De ene man is lang en pezig, de ander kort en gezet.
‘Soms kom je elkaar per ongeluk tegen,’ zegt de tanige. ‘Zo eens per maand. Of
ik zie hem voorbij skiën, daar boven aan de helling, langs de bosrand. Nee, hij komt
niet naar beneden om even gedag te zeggen. Ik loop ook niet naar buiten. Soms
verlang ik naar gezelschap maar als ik dan iemand ontmoet, zoals Idvar uit het dorp
die hier de boodschappen brengt, ben ik na het praatje tijdens het uitladen weer blij
als hij wegrijdt. Eén keer per jaar laat de kleine zich wel de hoogte afglijden. Dan
worden we samen dronken. We zingen, lachen en huilen ons na een lange nacht in
slaap. De volgende dag is hij altijd weer verdwenen.’
Uit zo'n land kwam Tuur toen ze neerdaalde in het land van melk en honing. Ze
besefte dat pas bij het zien van de gelukzalige overgave op het gezichtje. In de half
geopende mond, tussen de getuite lippen, hing haar tepel als een spek aan de zoldering,
rustte daar als een ingeloste belofte. Even later lag het kind laveloos met het hoofd
op haar schouder. De melk glinsterde tussen en op de vochtige lippen. Haar borst
was een hoorn des overvloeds. Kortstondig. Alles in dit land was kortstondig. Voor
de lange eeuwen, voor het rekken van de tijd waren tranen nodig en een guurder
klimaat. Ook het kind zou de kou in moeten.

II.
Tuur zat op het kraambed en keek naar buiten. Kleine sneeuwvlokjes joegen over
de daken. Aan het kozijn hingen lange pegels. Voor het raam stond het bakje met
het slapende kind. Hoewel het midddag was, moest Tuur toch een lichtje aandoen
om te kunnen lezen. Het boek lag ongeopend in haar schoot. In huis was het stil. Ze
keek naar het kind, ze keek naar buiten, ze voelde zich licht en doorzichtig
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worden, alsof er helemaal geen buitenwereld meer bestond - geen verkeer, geen
massa's, geen oorlogen, geen watersnoden. Als een balletje dat was uitgetold en tot
stilstand was gekomen op de bodem van de schaal, zo zat zij hier opgevouwen in de
navel der aarde.
Terug naar af.

III.
Op een dag was Tuur de wijde wereld ingegaan. Vader en moeder stonden achter
het raam te zwaaien met een doek. Ze spartelde wel tegen toen het zover was en haar
koffertje te voorschijn werd gehaald. Maar veel hielp dat niet. ‘Hup,’ zeiden ze, ‘ook
jij moet eens het nest uit,’ en ze zetten haar met een zwaai op de gaanderij. Daar
bleef ze kwaad voor de dichte deur liggen.
Toen ze het koud kreeg, stond ze op en ging. Beneden, op straat, keek Tuur omhoog
en zag twee kleine figuurtjes, zwaaiend met een witte lap. Snel keek ze de andere
kant op. Idioten! Ze zetten je het huis uit, maar blijven wel wuiven tot ze een ons
wegen. Tuur snoof en vertrok. Als het dan toch moest, dan wilde ze ook de hele
wereld zien - de zeeën, de bergen, de toendra's en de polen; dan wilde ze slapen in
de tenten van woestijnnomaden, in de iglo's van poolbewoners, in de flats en villa's
van de grote buitenwijken waar ook ter wereld.
Onderweg vroegen de mensen waar ze naartoe ging met haar koffertje. Tuur
antwoordde dat ze op weg was naar de wijde wereld. De mensen knikten en wezen
met hun arm: ze moest verder, want nu was ze bij hen in de straat. Meestal noemden
ze die bij naam. Thorbeckelaan, Rembrandtstraat, Zeeweg, Brink, Stille Steeg,
Hofvijver. Wat Tuur niet aan straatnamen hoorde! Eén ding werd haar duidelijk: de
wijde wereld was niet te vinden in straten waar mensen woonden. Misschien moest
ze haar zoeken in een onbewoonde wereld, of in een stomme wereld.

IV.
Op de kast stond het geboortekaartje van het kind. Tuur las de naam en keek naar
het kind. Ze nam het in de armen en duwde zachtjes haar neus tegen die van het
kleintje. Ze keek lang naar het gezichtje en ze draaide zich om. Ze deed dat nog eens.
En opnieuw. Ze keek naar het kind, ze las de naam. Tuur moest er nog aan wennen
dat die twee bij elkaar hoorden. Een nieuwe loot aan de stam? Ze had haar gedragen
en uitgedreven. Zoals haar moeder haar had gedragen en haar oma haar moeder. Tuur
zag oma Mies weer zitten op haar tachtig-
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ste verjaardag, geflankeerd door haar twee eveneens hoogbejaarde zusters - tante
Neel en tante Geertje. Van hun eens imposante voorgevels was weinig meer over.
Als kleuter had Tuur er eens een gebaksschoteltje op mogen zetten. Dat vonden ze
makkelijk. Konden ze tegelijkertijd taart eten en koffie drinken. Die verjaardag van
oma was een groot feest. Er verscheen een schare van neven en nichten. De drie
zusters prezen hun nakomelingen. Ook het kind, Rosa, hoorde daar nu bij. En Tuur
schreef de namen, het werd een kleine geschiedenis van uitdrijvingen.
En Geertje leefde zesentwintig jaar, en uit haar kwam een dochter: Nel.
En daarna kwamen uit Geertje vijf zonen. Zo werd Geertje zesentachtig jaar, en
zij stierf.
En Nel leefde zesentwintig jaar, en uit haar kwam een dochter: Gerda.
En Nel leefde tweeëndertig jaar, en uit haar kwam een dochter: Dineke.
En daarvoor kwamen uit Nel twee zonen. Zo werd Nel achtenvijftig jaar, en zij
stierf.
En Gerda leefde tweeëndertig jaar, en uit haar kwam een dochter: Willemijn.
En Dineke leefde achtendertig jaar, en uit haar kwam een dochter: Hannah. En
daarna kwam uit Dineke een zoon.
En Neel leefde tweeëntwintig jaar, en uit haar kwam een zoon. En daarna kwamen
uit Neel nog zeven zonen. Zo werd Neel tweeënnegentig jaar, en zij stierf.
En Mies leefde negenendertig jaar en uit haar kwam een dochter: Trude. En daarvoor
kwamen uit Mies drie zonen. Zo werd Mies eenentachtig jaar, en zij stierf.
En Trude leefde achtentwintig jaar en uit haar kwam een dochter: Tuur.
En daarvoor kwamen uit Trude vier zonen.
En Tuur leefde vijfendertig jaar, en uit haar kwam een dochter: Rosa.

V.
Te voet was Tuur door het plassengebied naar het oosten getrokken. Ze meed bus
en trein, ze wilde niet dat haar door de snelheid iets zou ontgaan dat net zo goed tot
de wijde wereld gerekend kon worden. Tuur liep en liep en kruiste om de haverklap
autowegen, fiets- en wandelpaden.

Lust en Gratie. Jaargang 14

43

Lust en Gratie. Jaargang 14

44
Ook buiten de bebouwde kom stonden overal borden. Naamborden met daarop De
Rietlanden of De Gele Vuur, richtingwijzers in de vorm van paddestoelen, kleurige
markeringen die wandelroutes aangaven, tonnen met daarboven een bordje ‘afvalbak’,
kraantjes met daarboven een bordje ‘drinkwater’, bordjes met ‘speelweide’, ‘balveld’,
‘zwemwater’, ‘eigen weg’ of ‘natuurgebied’. Alle grond was benoemd en een functie
toegekend. Overal werd Tuur een bepaalde richting opgedreven. Wat ze nu juist
wilde was eens als een ongeleid projectiel de wereld rondgaan. Alleen de nachten
gaven haar soms het gevoel dat zij zich door een onbegrensde wereld verplaatste,
waarin de schaduw van een boom of van een muur haar richting bepaalde.
Tot ze op een nacht, aan de rand van het bos, de man met de vijf hondjes tegen
het lijf liep. ‘Wat doet u hier?’ raspte zijn stem door het donker. Hij stond onder aan
een loopplank uit een pannetje te eten. ‘U hoort thuis, onder de wol.’
‘Ik ben op weg,’ zei Tuur en zette haar koffertje neer.
Naast de man stond een supermarktkarretje, gevuld met oude lappen. ‘Wij eten
hier altijd een hapje,’ zei de man en wees naar de dekschuit voor hen, waarop vijf
hondjes uit een grote bak stonden te slobberen. Hij tikte met zijn lepel tegen het
pannetje. ‘Ze is zo gek als een ui, maar koken kan ze!’ Hij likte de lepel af en stak
die in zijn jaszak. ‘Ik was al bang dat u mee kwam eten.’ Hij zette de pan in het
vogelhuisje dat naast de loopplank stond.
‘U doet net of ik bij u aan tafel zit,’ zei Tuur. ‘U lijkt m'n moederwel, die was ook
altijd bang dat er iemand mee moest eten als er rond zessen werd aangebeld.
‘Zo is het,’ bromde de oude, ‘Ieder zijn deel. U kruist ongevraagd mijn pad. Op
dit uur hoort u in bed te liggen.’
‘Bah,’ zei Tuur. ‘Huisje, boompje, beestje. Straten en huizen zijn hier niet te
vinden, maar het bos is net zo goed bewoond.’
‘Geen plekje op aarde is onbewoond, juffie.’ Hij floot de hondjes. ‘Alles moet
gevoed en verder. Onbewoond of onbewoonbaar, weet wie het zegt, weet wie het
zoekt. Hij hoestte iets als groet en duwde het karretje voor zich uit het bos weer in.
De hondjes roetsjten achter hem aan.
Ik draai in een cirkel rond, dacht Tuur, terwijl ze verder langs het water liep. Alles
reutelt maar door - deelt mee, verkondigt meningen, wijst terecht. Dat ken ik. Dat
was thuis niet anders! Wat ik zoek, is een wereld waar iedereen eens zijn mond houdt.
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VI.
Een armpje kwam boven de rand van het bakje uit. Het schoot weg en verscheen
weer met gebalde knuist. Rosa maakte knorrende geluiden. Rosa zette aan. Rosa
huilde. Tuurs borsten schoten vol. Ze richtte zich op en keek. Rosa huilde niet aan
één stuk door. Er zat een patroon in het huilen. Het hield een paar minuten aan en
stopte dan abrupt. Rosa leek te luisteren. Haar gezichtje was rood gevlekt. Het knorren
begon opnieuw. Hoofd en armen bewogen schokkend, het mondje sperde zich
zoekend. Roofdier, dacht Tuur. Ik ben er om je te zogen, maar vandaag zuig je me
uit. Rosa zette snerpend een keel op. Het sneed door Tuur heen. Een minuutje was
genoeg om Tuur het gevoel te geven dat het al uren gaande was en dat het nog uren
zou duren. Rosa's sirene ging door merg en been, het geluid putte Tuur uit en vervulde
haar met machteloosheid. Rosa had honger. Rosa wilde eten. Nu. Gewieg,
geschommel, zoete woordjes, niets hielp, ze liet zich niet sussen. Alles wat Rosa
was, haakte met kracht van moment naar moment en herhaalde die ene vraag.
Tuur stopte haar hoofd onder het kussen en drukte het tegen haar oren. Eén minuut,
kleintje. Nog één minuutje wachten. Na de geboorte had de kracht waarmee de
kaakjes zich om de tepel klemden Tuur verrast. Het was pijn die je vergat, zoals je
pijn misschien altijd vergat maar niet de vernedering die ermee gepaard ging. Voor
Tuur was het zogen geen vernederende bezigheid, toch was het geweld er niet minder
om. Niks ontspannen baren en zogen. Tijdens de bevalling leek ze te ontploffen het kind kwam met een sneltreinvaart ter wereld en reet haar in twee uur uiteen. En
nu dit. Rosa was niet één mondje, Rosa was een leger mondjes. De mondjes scholen
in de gordijnen, ze scholen in de plooien van de lakens. De vraatzuchtige muiltjes
kwamen happend op haar af. Ze hadden haar nodig, ze was onmisbaar. Maar of dat
een troost was. Haar strak gespannen borsten knepen gemeen, ze voelde het laken
onder zich vochtig worden, er moest iets gebeuren. Rosa en zij, ze waren twee
communicerende vaten - de kleine vroeg, zij gaf, of ze het nu wilden of niet.

VII.
Tuur was van stad naar stad, van land naar land gegaan. De treinen brachten haar
ratelend verder. Ze sliep op perrons en in parken, ze logeerde bij een student in een
grauwe buitenwijk, ze lag in een twijfelaar met een vreemde vrouw vanwege een
vergissing van de pensionhoudster, ze weekte in het ligbad van een gepensio-
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neerde miljonaire die torren verzamelde, ze kuste vreemde monden op de avonden
dat ze zich niet thuis in de wereld voelde en huisde in al die vreemde smaken. Eens
at ze tegen het ochtendgloren een hete couscous in het vochtige sousterrain van een
man die naar het noorden was gekomen, op zoek naar een beter bestaan. Na het eten
sliep ze tot de dageraad op twee keukenstoelen en staarde tot ze in slaap viel naar de
honderden pin-ups die samen het behang vormden. 's Ochtend stond er voor haar
brood en koffie op tafel. De donkere man deed de afwas en floot met de transistor
mee.
In de trein sliep Tuur het best. Ze vlijde haar wang tegen de vloer van het gangpad
of tegen de zitting van de bank en gaf zich over aan het regelmatige ritme dat haar
meevoerde. Op een nacht verscheen er een reusachtige maan voor het raam van de
coupé. Ze was van haar hoge plaats aan het firmanent neergedaald en rustte op de
ronde ruggen van de bergen. De maan gleed weg uit het raam en in haar kielzog
zweefde een duinlandschap voorbij, waarin donkere pijnbomen uit het lichtende zand
omhoogstaken. Ze was opgestaan en had haar koffertje gepakt. Dit moet het land
van de zwijgzamen zijn, dacht Tuur, want waar anders kan het land zich van zichzelf
losmaken en zich als droomgezicht voordoen?

VIII.
Onmerkbaar verwijderde Rosa zich van haar. Van twee lichamen ineen waren ze
twee gescheiden lichamen geworden. Dat het andere lichaam een eigen dynamiek
bezat, besefte Tuur pas goed toen ze bij de vroedvrouw voor het eerst de harteklop
van het kind hoorde. Na het kraken en ruisen van haar eigen bloed, de zware
regelmatige klop van haar hart, hoorde ze opeens het razendsnelle kloppen van het
kleine hart door de ether van haar buik komen.
‘Mijn hartje, mijn hartje,’ koosde Tuur en streelde Rosa's wangen. Rosa lag breeduit
en verzadigd op haar rug. Ik ben twee levens, dacht ze, het kind is mijn lichaam, het
kind is mij vreemd. Over het slapende gezicht trokken kriskras allerlei grimassen.
Ze zag verdriet en vreugde, verbazing en woede in fracties van seconden in elkaar
overgaan. Tenminste, zo noemde Tuur die verschillende gelaatsuitdrukkingen. Zij
maakte die onbepaalde uitingen bepaald. Ook door Rosa's lichaam trokken trillingen
en schokjes. Ze waren niet voor Tuur, ze waren voor niemand bedoeld. Ze passeerden.
Ze betekenden nog niets. Het was of er een grote vis door Rosa zwom die ze nog
niet grijpen kon. Het lijfje oefende zich in al die mogelijke bewegin-
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gen, in afwachting van Rosa's stem. Op een dag zou die zich als een wachter tussen
hen in nestelen en zou het eigene vreemd en het vreemde vertrouwd maken.

IX.
Ze was gegaan totdat het land zo wijd was geworden dat ze geen huis, geen toren,
nee zelfs geen bos meer aan de horizon verwachtte. Daar stapte ze uit op een houten
vlonder. Aan beide zijden van het spoor golfde een vlakte met wuivende grassen. Er
is een halte, dacht Tuur, maar er zijn geen huizen. Voor de mensen die hier wonen,
zijn de buren vreemdelingen.
Een pad langs het spoor bracht haar bij een spoorwegovergang waar een onverharde
weg kruiste met de spoorbaan. Aan weerszijden van de kruising lagen drie cafés,
schuin tegenover elkaar. In de directe omgeving was geen huis of boerderij te
bekennen. Er was een ruzie gaande tussen de drie terrassen, die elk vol mannen zaten.
Daar zat ze dan. Ik ben een passant, dacht Tuur, een verschijning. Ik kom en ik
ga. En tussen het een en het ander houden ze even de adem in. Ik val nergens in, mijn
komst is goed voor een anekdote die zo nu en dan opduikt tijdens het drinken of eten,
een niemendal die voor wat geilheid en verluchtiging zorgt. In dit gat heeft iedereen
het druk met elkaar. Waar ik zwijgzaamheid verwachtte, wijsheid zelfs, harmonie
tussen het menselijk bestaan en de natuur, daar vind ik hetzelfde gekrakeel als elders.
De enige die hier zwijgt ben ik zelf. Ik mag kijken en beschrijven. Als ik zo nodig
moet, mag ik wat zeggen, maar het zal niet meer zijn dan een vreemde ruis, niets
dus.
Waarschijnlijk was dat het moment waarop Tuur flauwviel. Toen ze bijkwam,
keek ze in het bolle, verweerde gezicht van een oude boerin. Die lachte haar toe en
sloeg zachtjes op haar wangen. De boerin kneep in haar armen. Ze praatte aan één
stuk door. Tuur verstond er niets van. De vrouw maakte gebaren en sloeg zich
herhaaldelijk op de borst. Ze riep iets dat klonk als ‘Xora!’ Haar naam, begreep Tuur
en tikte zich met slappe hand eveneens op de borst: ‘Tuur!’ Ze lachten.
Ze gaven haar te eten en te drinken. Aan het eind van de middag brachten ze Tuur
terug naar de vlonder. Daar bleven ze wachten tot de trein kwam. Ze zwaaiden. Ze
zwaaiden zolang ze elkaar zagen.

Lust en Gratie. Jaargang 14

51

Lust en Gratie. Jaargang 14

52

X.
Tuur zat met haar rug tegen de muur en Rosa zat met haar rug tegen Tuurs buik.
Rosa had voor het eerst haar ogen wijdopen. Het sneeuwde niet meer. De
handelsgebouwen aan de rand van de stad stonden scherp afgetekend tegen de
donkerblauwe hemel. Tuur voelde hoe Rosa's handje zich om haar duim sloot. Ze
boog zich over Rosa heen. ‘Wij kijken samen naar buiten,’ zei ze. ‘Het is heel helder.
Straks wordt het avond, dan wordt het donker en gaan de lichtjes branden.’
Zo bleven ze zitten en ze zagen hoe het gaandeweg donker werd. Tuur dacht aan
de avond dat ze tante To ontmoette. Eens was ze met opzet te ver naar het westen
doorgereden. Zonder veel overtuiging begon ze daar haar tocht opnieuw. Tot ze in
een pub tante To tegenkwam. Die zat te wachten op de opening van het bingolokaal
aan de overkant van de straat. Tante To moest hartelijk lachen om haar wijde wereld.
‘Zet je koffer maar in de kast, kind, je bevindt je er middenin.’ Tuur wilde weten
waaraan ze dat kon zien, ze had niets bijzonders bemerkt. ‘Dat is 't 'm nu juist,’ lachte
tante To, ‘het is niets bijzonders, het wordt pas bijzonder door gedonder.’
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In de wereld van Hedda Martens is een gevallen speld of een verschoven
theepot al een oogverblindend schouwspel. Haar hoofdpersonen staan stil
bij elk moment, bij elke gewaarwording. Deze passen op de plaats lijken
echter niet de zelfkennis op te leveren waar ze zo naarstig en beeldschoon
naar op zoek zijn.
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Marjoleine de Vos
Niets dat nog zegt hoe het verder moet
De verhalen van Hedda Martens
‘Ook voor onszelf zijn we niet transparant; ook onszelf moeten we voortdurend en
eindeloos “interpreteren”, en ook deze interpretatie is onvermijdelijk van indicatieve
aard. We zijn voor onszelf geen open boek maar een knoop in een zakdoek, bestemd
om op iets te wijzen, maar het is niet duidelijk waarop hij wijst’, schrijft essayiste
en filosofe Patricia de Martelaere in haar onlangs verschenen boek Verrassingen.
Dat is in tegenspraak met een andere waarheid die ons zo dikwijls is ingegoten: dat
wij alleen zelf weten wat er in ons omgaat, dat elk mens zijn slechts door hemzelf
gekende geheimen heeft. Dat is wellicht óók zo, maar die kennis is dan altijd heel
gebrekkig. De Martelaere beweert in haar essay, en zij maakt dat heel aannemelijk,
dat wij wie wij zijn uitsluitend in woorden kennen, in het praten over onszelf. Maar
wie ‘ik’ zegt, die is al niet meer ‘ik’. Die heeft het al over een ander, die heeft zichzelf
al verdubbeld. Er is geen rechtstreekse weg naar binnen.
Wie zo'n inzicht met volle kracht tot zich door laat dringen, weet even niet meer
waar te kijken, hoe te leven, wie te zijn. Want het is zo veel makkelijker om te denken
dat er wel een benoembaar, omschrijfbaar ‘ik’ is, ook al is dat niet voortdurend te
benoemen of te beschrijven. De dagen zijn heel behoorlijk door te komen als je
veronderstelt dat je, als je je best zou doen, bij de kern uit zou kunnen komen. Menig
schrijver had ons natuurlijk al eerder op de onzinnigheid van die aanname gewezen.
Alfred Kossmann bijvoorbeeld, met zijn honende ‘persoonlijkheid is een prothese’:
we zijn steeds weer een ander in steeds weer andere ogen, andere spiegels, andere
situaties. We spreken over onze persoonlijkheid en over ons karakter omdat we anders
helemaal vormeloos uiteen zouden vallen. Een prothese. Maar wel een die we voor
een heus lichaamsdeel hielden.
Ook de jonge vertaalster die in het vliegtuig naar Florence zit in Hedda Martens'
verhaal ‘Sjibbolet’ uit de gelijknamige verhalenbundel (1982), weet dat er iets niet
helemaal klopt tussen haarzelf en de wereld, en evenmin tussen haarzelf en haarzelf.
Ze vermoedt allerhande afspraken en codes die iedereen om haar heen moeiteloos
han-
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teert en die zij moet veroveren om niet voortdurend door de mand te vallen, op te
vallen, misplaatst te zijn, zowel in andermans ogen als - zo veel erger - in die van
haarzelf. Maar nu, na jarenlange inspanning, denkt ze dat ze het onder de knie heeft.
‘Nu weet ik beter dan ooit tevoren hoe zorgvuldig je met de wereld om moet gaan.’
Deze reis is de proef op de som.
Wat ze wil is moeiteloos functioneren. Zichzelf laten zien dat ze gewoon kan
reizen, gewoon kan praten - zonder zich aan iemand vast te klampen, zonder iemand
anders te dichtbij te laten komen, gewoon, zelfstandig, rustig. Probleemloos zal ze
de codes van de wereld hanteren en daarbinnen zal ze zichzelf blijven, autonoom,
onaanraakbaar. Het lijkt een eenvoudige opgave. Je gaat in een vliegtuig zitten,
wisselt een paar woorden met degene die naast je zit, of zelfs dat niet, vraagt aan
iemand waar de bus staat, betrekt je hotelkamer. Een kind kan de was doen. Maar
voor Maria Hertens, zoals ze niet heet, maar onder welke naam ze vertaalt, moet
alles veroverd worden. Zelfs de niet-echte naam zit als een handschoen om haar heen,
hij past haar volledig, maar hij is haar niet.
De moeilijkheden beginnen al in het vliegtuig. Naast haar komt een man te zitten
- een aardige, aantrekkelijke, lange man die haar een paar vragen stelt en die
geamuseerd is door haar antwoorden. Ze doet ook haar best om hem te amuseren:
‘Een voorbeeld dat al vaker goed gewerkt heeft, en als ik zie hoe hij lacht laat ik de
paar kunstige Franse zinnen die je bij ieder meesterwerk weer opnieuw tegenkomt
ook meteen maar volgen - dat vinden ze dan immers vaak even leuk.’ Het lijkt
uitstekend te gaan (‘het lukt, het gaat best goed’) en de jonge vrouw overweegt dat
ze niets nieuws nodig heeft voor deze situatie, dat al haar gedrag in overeenstemming
is met wat er van haar verwacht mag worden. Zo'n overweging, deze zelfcontrole
alsof ze een actrice is die een rol speelt en merkt dat de tekst er goed en overtuigend
uitkomt, spreekt in zekere zin de constatering tegen dat het goed gaat - echt goed
zou moeiteloos zijn, gedachteloos, vanzelfsprekend. Maar voor deze jonge vrouw
lijkt het woord ‘vanzelfsprekend’ niet te bestaan. Dan maakt ze de fout. Hij zegt dat
hij historicus is en zij probeert in gedachten zijn uitspraak na te doen:
Histodlikus, hisstoldlikus. Hoe doet hij dat? Opeens wil ik dat heel graag
weten - zonder nadenken draai ik mijn ge-
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zicht naar hem toe. Maar wanneer hij zich halverwege de vraag al hilarisch
verslikt in zijn zoete middagthee schrik ik hevig. Sjibbolet, zijn uitspraak,
de binnenkant van zijn mond - onmiddellijk moeten nu alle denkbare
tegenmaatregelen volgen [...].
Wat is er gebeurt? Waarom moet er zo'n paniek, zo'n verwarring volgen op deze
vraag? ‘Wat heb ik prijsgegeven, zijn ze erachter gekomen?’ Wat zou ze prijs hebben
kunnen geven? Dat ze erbij wil horen? Dat ze oefent om mee te doen, dat ze helemaal
niet moeiteloos en onopvallend zichzelf is? Of dat ze juist alles in het werk stelt om
er niet bij te horen, om een zo getrouw mogelijke imitatie te geven van het gedrag
van de rest van de wereld zodat ze binnen in die vorm, net als in haar schuilnaam,
veilig zichzelf zal kunnen blijven? Later, op de hotelkamer, verwijt ze haar
spiegelbeeld, het beeld van een aantrekkelijke jonge vrouw, haar gedrag tegenover
de aardige ‘hisstorricus’.
Ik was dat niet, jij was het. Je was op andere dingen uit dan ik, ik probeer
steeds alles zo snel mogelijk door te krijgen om het meteen in codes te
kunnen omzetten en verder neutraal te blijven, maar jij, jij kiest veel liever
voor bondgenoten buiten jezelf, je wilt eigenlijk veel liever je functies op
anderen overdragen, je zet al je winnende, wervende kunstgrepen in, je
praat maar, verzint maar wat, kuiltjes in je wangen, krullen langs je oren,
wie wil jou niet op zich nemen? Hij wel, dat werd voldoende duidelijk.

Deficit
Waarom moet de wereld zo op afstand gehouden worden? Elk van de hoofdpersonen
van de zes verhalen uit Martens' eerste bundel kampt met datzelfde probleem - ze
passen niet in de wereld, maar alles raakt ze. Niet omdat ze geraakt willen worden
maar omdat ze nauwelijks enige natuurlijke afweer lijken te hebben. Zelden komt
men zulke huidloze, weerloze personages tegen, personages voor wie geen gebeurtenis
te miniem is om opgemerkt te worden. In dit universum bestaan geen verwaarloosbare
dingen, en het enige wat erop zit, is dus om de wereld zo klein en vertrouwd mogelijk
te houden - en om een pantser te fabriceren, een on-
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opvallend pantser waar niemand doorheen zal willen breken omdat het zo volmaakt
is.
Dat lijkt althans een prachtig oplossing. Maar hoe gaat het leven binnenin dat
pantser toe? Wie woont daar? Tijdens het Italiaanse reisje dringt het ineens met een
pijnlijke schok tot de vertaalster door dat iedereen haar vreemd is, dat ze wel druk
bezig is om met haar codes en systemen iedereen op afstand te houden maar dat het
andere, iemand toe laten, voor haar onmogelijk is:
Er is volstrekt niemand, nooit geweest, en dat is het enige waar je bang
voor bent. Niemand kon ooit werkelijk voor of tegen me zijn, want er is
nooit iemand geweest die zelfs maar in de buurt kwam van wat ik zelf zei,
van de taal die ik zelf hanteerde. [...] Wat is dit verschrikkelijk zwaar, alsof
ik langzaam zink, steeds dieper. Er is geen enkele ander.
Het is een pijnlijk inzicht, dat de hele Florence-reis overbodig maakt. Haar zorgvuldige
pogingen om mee te doen en afstand te bewaren - ze kan ze net zo goed staken, want
niets in de buitenwereld, niemand, spreekt haar taal. Het slot van het verhaal is
weergaloos in zijn hulpeloze eerlijkheid. Onsamenhangend en niet tegen te houden
verwoordt ze daar haar pasverworven inzicht:
In het Hebreeuws bestaat een woord dat hun vijanden niet konden
uitspreken, als je het opgaf wist je wie bij de anderen hoorde. Ik denk dat
je dat woord soms... misschien niet op kunt geven omdat je het niet wilt,
niet wilt weten hoe ze het uit zullen spreken, terwijl het toch heus allang
duidelijk was...
Het is alsof iemand haar eigen deficit, haar eigen definitieve eenzaamheid als een
vonnis over zichzelf bevestigt.
Ik ken geen andere verhalen die zozeer duidelijk maken hoe onnoemelijk ingewikkeld
het leven is, hoezeer alles teweegbrengt en overhoop haalt, om met Judith Herzberg
te spreken (‘Zelfs het geringste / opslaan van een oog haalt onherstelbaar / overhoop
en brengt teweeg en brengt teweeg.’) Het is alsof de aandacht die Hedda Martens in
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haar verhalen aan haar omgeving schenkt, die omgeving zo betekenisvol maakt dat
ze meteen onleefbaar wordt. Nooit versplinterde de taal zo vriendelijk en precies de
wereld, om er een groot mijnenveld van te maken waarin alleen nog met uiterste
voorzichtigheid en met behulp van weloverwogen strategieën geleefd kan worden.
Het woord ‘vanzelfsprekend’ komt vaak in deze verhalen voor, en het heeft dan bijna
steeds betrekking op anderen. Die hebben blijkbaar afspraken, geheime
overeenstemmingen, die maken dat ze vanzelfsprekend met elkaar om kunnen gaan,
dat ze elkaar begrijpen, dat hun plaats niet betwistbaar is. In het verhaal ‘De tuin’
herinnert de hoofdpersoon, alweer zo'n gevaarlijk wankelende jonge vrouw, zich dat
ze ooit geheel vanzelfsprekend bestond, niet gadegeslagen door de wereld, en vooral
ook niet door haarzelf. Toen had ze geen identiteitsproblemen. Het was geen vraag
wie ze eigenlijk was, of hoe ze zou moeten zijn, maar dat probleemloze ik is opgeslokt
door de tijd: ‘Wat ik zelf ben is ooit, lang geleden, zo vanzelfsprekend geweest dat
ik het niet heb onthouden.’ Aangezien ze niet weet wie ze is of wat ze is, moet ze
zichzelf uitvinden en dat gebeurt door goed naar anderen te kijken en haar gedrag
daaraan aan te passen. Zo te praten dat ze aardig gevonden wordt, amusant. Zo
andermans meningen te para-fraseren dat het lijkt of ze zelf meningen heeft. Grappige
gezichten te trekken. Doen wat er van haar verwacht wordt. Kortom, ze simuleert
een persoonlijkheid, zo volmaakt dat ze een heel normaal leven lijkt te leiden, met
een man samenwoont zelfs. Maar op een dag vraagt ze zich met schrik af hoe het
mogelijk is dat zij midden in dat, haar, leven terecht is gekomen. En dan valt ze er
natuurlijk weer uit. ‘Want ik weet nu dat ik nog nooit één waarheid gezegd heb.
Sinds ik werkelijk begon te praten heb ik ieder woord gelogen.’
Het is soms bijna pijnlijk om deze verhalen te lezen. Niet vanwege het al dan niet
biografische karakter ervan of omdat alles wat hier staat onverkort voor de lezer
geldt, maar omdat het op een bepaalde manier ontegenzeggelijk waar is. De waarheid
van de uitvergroting. Wat Hedda Martens schrijft is meedogenloos eerlijk, je wilde
soms dat zij ons deze waarheden zou besparen, dat ze minder moedig zou zijn en
niet zo elegant en rustig onder woorden zou brengen wat we allemaal wel weten en
voelen of wel eens geweten of gevoeld hebben, maar wat we liever wegstoppen dan
er zo uitgebreid bij stil te staan. We weten de gebruikelijke afspraken soms zo prachtig
te hanteren
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dat het ons niet eens meer opvalt dat we daarbinnen met uitsluitend onszelf opgesloten
zitten, zelfs door onszelf niet gekend. Martens' verhalen zijn eenzame verhalen, zelfs
als ze geen eenzaamheid beschrijven. Alsof er hoe dan ook niets anders op zit dan
totale alleenheid - wat ook zo is, uiteindelijk.

Dingen
Sjibbolet laat een ontwikkelingsgang zien, de verhalen samen beschrijven delen van
het leven van een vrouw tussen de twintig en de dertig. In het laatste verhaal is, hoe
wiebelig ook, meer evenwicht bereikt dan in het eerste zelfs maar mogelijk leek. Er
is al eens sprake geweest van liefde bijvoorbeeld en van verloren liefde - daaraan
was de vertaalster op weg naar Florence nog niet toe.
In Martens' tweede boek, Een naald op het water (1992) draait het helemaal om
een verloren liefde - hoewel, verloren. De liefde zelf is niet verloren, alleen de erbij
horende manier van leven is verdwenen. Ook dit boek bestaat uit verhalen die samen
een beeld geven van een aantal jaren in een vrouwenleven. De ‘ik’ praat in gedachten
nogal eens tegen een ‘jij’ - een man die, als alle mannen in Martens' verhalen,
buitengewoon aardig, leuk, geamuseerd, stevigheid-biedend is. Haar mannelijke
personages lijken allemaal in staat om de wereld bewoonbaar te maken, en deze ‘jij’
wel zeer in het bijzonder. Die neemt de wereld in bezit door zijn gebaren, meet een
huis met zijn stappen, overbrugt een oceaan met zijn stem - hij is als het ware de
wereld. En zeker is hij dat voor de hoofdpersoon voor wie hij voorwaarde tot bestaan
lijkt.
Ook hier, ook nu hoefde ik je maar met mijn ogen te volgen om te zien hoe
de kamers getemd werden, hun afmetingen prijsgaven en vriendschap met
je sloten terwijl je rekte en boog, telde en paste als een dansmeester. Zittend
op de vensterbank met mijn rug naar het uitzicht en jou ginds in mijn
blikveld begreep ook ik alles beter, en wat je me zei schreef ik puntsgewijs
op.
De kamers die hier getemd worden, bevinden zich in het nieuwe huis van de ik. ‘Hij’
heeft een andere vrouw.
Het leven van de vrouw nu deze ‘jij’ niet meer om haar heen is, al is hij
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dat in gedachten onophoudelijk, speelt zich af tussen de dingen. Een naald op het
water is behalve een prachtige liefdesgeschiedenis ook een uiterst aandachtig
onderzoek naar het leven der dingen. Dingen leven niet. Nee, maar ze zijn wel. En
wat de aard van hun zijn is, en hoe een mens in zijn zo veel onstandvastiger vorm,
zo veel vluchtiger bestaan, zich daartegenover moet verhouden, dat wordt in dit boek
voortdurend bevraagd en overwogen. De dingen zijn voorwerp van liefde en
bewondering:
Ze zijn zo sterk, de dingen, zo vrij in zichzelf - zelfs de plaats waar ze zijn,
nu eens hier dan weer daar door een ander bepaald, gaat hun nauwelijks
aan. Want hoe ze ook staan, of liggen of leunen, ze bevinden zich steeds
binnen hun eigen omtrek en er is niets dat hen daar nog raken kan.
Not Like Some, zou Eeyore tegen Winnie the Pooh zeggen.
Er wordt weer met hartstocht waargenomen, soms lijkt de waarneming wel helemaal
zelfstandig haar eigen gang te gaan, zonder dat de waarneemster daar in betrokken
wordt. Met een mengeling van verbazing en vertwijfeling vraagt ze zich af: ‘Wie het
is die dit waarneemt en mijzelf erbij weghoudt tot mijn kans is verkeken’. Nee,
Martens kan nooit geloofd hebben in de mogelijkheid van zelfkennis. Ze geeft
beeldende illustraties van hoe geheimzinnig wij voor onszelf zijn, zelfs als we onszelf
zo nauwgezet in de gaten houden als deze schrijfster doet.
Het wemelt van dergelijke subtiele uitsplitsingen van gewaarwordingen bij Martens.
Zij is een schrijfster die zichzelf en ons dwingt stil te blijven staan bij elk moment,
bij elke indruk, en dat doet ze zodanig dat er niets anders op lijkt te zitten. Hoe grof
en slordig kijken we vaak, hoe veel preciezer kan dat allemaal aangepakt worden als
iemand over de taal beschikt waarmee de minuten zo nauwkeurig in seconden
uiteengetrokken kunnen worden. Wie zo vertraagt en vergroot, maakt aannemelijk
dat alles ertoe doet. Het is als met de paradox van de haas die de schildpad nooit in
kan halen. De haas loopt delen van delen van delen. Nooit zal hij aankomen, laat
staan die sloom doorstappende schildpad inhalen. Hedda Martens is, als schrijfster,
zo'n haas.
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Wanneer ik tussen de middag het huis uit ga om yoghurt, goudreinetten
en een buisje potloodstiften te kopen heb ik geen haast, maar mijn voeten
gaan sneller dan nodig is. Het werk ging goed, het weer is zacht en wijst
op het voorjaar, waar komt die gejaagdheid vandaan? Altijd dezelfde
vraag nooit een afdoende antwoord. [...] Waarom klopt mijn hart dan alsof
het gevaar loopt, tranen mijn ogen tegen de zon, en glippen in de
kantoorboekhandel vijfentwintig dunne potloodstiften tussen mijn vingers
door om als ragfijn mikado op de toonbank uiteen te vallen, terwijl ik
alleen maar wilde weten hoeveel er in een buisje zitten? Met diezelfde
handen heb ik vanmorgen de glazen kralen van mijn armband op een
nieuwe draad geregen en daar een minuscuul viervoudig knoopje in gelegd,
en met dezelfde ogen heb ik gisteren bij het licht van een felle bureaulamp
tot diep in de nacht doorgelezen. Maar dat was míjn wereld, aan een tafel
bij lamplicht, waar alleen vermoeidheid soms dwingt tot verandering.
Daarbuiten echter...
Het laat zich denken hoe in een wereld die met een dergelijke myope blik bekeken
wordt, waarin een gevallen speld of een verschoven theepot al een meeslepende
gebeurtenis en een oogverblindend schouwspel is, een groot afscheid vrijwel
ondenkbaar is. Het kleinste wordt onder Martens' pen al van het grootste belang hoe is het grootste dan leefbaar? De jij die de wereld bewoonbaar maakte, gaat voor
jaren met zijn gezin naar een ver land, om daar te werken. Hij vertelt het:
Maar toen je me zei dat je weg zou gaan, toen heb je hoog langs mijn
voorhoofd gekeken; heen en weer en opnieuw en soms even iets lager, in
een ovale beweging zonder middenveld. Een ver land waar veel werk was,
voor jaren en jaren; alleen om de twee jaar is er iets als terugkomst, je
noemt het verlof.
Dan volgt in een paar simpele zinnetjes de eenvoudigste uitdrukking van hoe
onmogelijk en ondenkbaar dit is:
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Wat ik zal doen als je wegbent? Wat doet een ster als het dag is, wat doet
een golf bij windstilte. Ze slapen denk ik, zo lang als ze kunnen, totdat je
ze weerziet.

Precies
Tussen de twee boeken die Martens tot nu toe heeft geschreven zit een afstand van
tien jaar - en in die tijd is er wel wat veranderd. Zijn de hoofdpersonen in Sjibbolet
tussen de twintig en de dertig, en bezig een evenwicht te veroveren, de vrouw uit
Een naald op het water is onmiskenbaar ouder. De enorme angst dat het niet zal
lukken een normaal leven te leiden, dat onbegrijpelijk zal blijven hoe andere mensen
het aanpakken, dat men er niet in zal slagen ergens bij te horen - die is in het tweede
boek, soms tot eigen verbazing, overwonnen: ‘Want wat is het soms wonderlijk om
je eigen volwaardigheid bij te wonen’. Gebleven is de overgevoeligheid en de
eenzaamheid - de enige met wie we de hoofdpersoon weleens live in contact zien,
is de ‘jij’. Haar omgeving bestaat uit dingen, uit lichtval, uit het weer, uit uitzicht uit
de ramen - niet uit mensen. Er schijnen vrienden te zijn, maar die spelen geen erg
dagelijkse rol.
In Sjibbolet lijkt het er op aan te komen al schrijvend de wereld te veroveren, na
te gaan wat men aankan, hoe zo onopvallend en minimaal mogelijk te leven, waar
het verkeerd is gegaan. Door het schrijven wordt achterhaald hoe de wereld werkt
en welke plaats men daarin zou kunnen innemen - of welke juist ondanks alle streven
buiten bereik blijft. Het perspectief richt zich naarbinnen, er is aldoor een zichzelf
en de wereld bevragend, bezwerend ik aan het woord. Dat maakt het de lezer soms
mogelijk om er eigen gedachtegangen op na te houden, om met de ‘ik’ van opvatting
te verschillen. Voor de verhalen in Sjibbolet geldt heel sterk wat Patricia de Martelaere
al schreef: dat iedereen die ‘ik’ zegt zich verdubbelt en afstand creëert tussen de
spreker en degene over wie gesproken wordt. Bovendien is er ook nog een schrijfster
aan het werk, dus iemand die ordent en vorm geeft - wat Martens schrijft, is
allesbehalve bekentenisachtig. Het is eerder wetenschappelijk van aard; met een
bijna academische blik wordt het onvermogen van de personages van alle kanten
bekeken en uiteengehaald. Overigens zonder dat daarvoor verklaringen worden
gegeven. Het gaat om het waarnemen, het zo precies mogelijk beschrijven, het stellen
van analytische vragen.
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In Een naald op het water is het perspectief anders, dwingender in zekere zin. Het is
de lezer niet meer mogelijk òm het personage heen te kijken, wij kunnen uitsluitend
zien wat zij ziet. En wat zij ziet, is niet haar eigen binnenwereld maar haar meest
nabije buitenwereld: het theeglas op haar bureau, een herfstblad tegen haar raam,
haar hand die schrijft, haar eigen spiegelbeeld in een nieuwe jurk, de koekjes in haar
trommel. En ‘jou’ - met zijn lichte ogen, de rimpeltjes bij zijn neus, zijn ‘brede
tanden’ als hij lacht.
De ik laat ons behalve die buitenwereld ook haar herinneringen zien, vooral aan
de tijd dat de wereld nog heel was, de tijd dat zij en hij nog bij elkaar hoorden. Ze
kijkt naar het verleden als naar iets wat weliswaar soms moeilijk te achterhalen is,
maar tegelijkertijd nooit anders had kunnen zijn.
Maar wat moet ik met deze waarneming van jouzelf aan het roer, één hand
gewikkeld in dikke touwen en je gezicht geheven om naar het zeil te kijken,
je bovenlip opgetrokken in een grimas tegen de zon? Onze knieën raken
elkaar volgens een rechte hoek, ook ik heb een touw, voor het andere zeil,
en je vindt dat het klappert, ik moet beter trekken. - Hoor ik je nog? Ik zie
je profiel tegen het schitterende water, scherp als de zon en de rand van
de boot die wit is als een krijtstreep. Twee knieën, jouw rechter, mijn
linker, voel ik ze nog?
Het is een niet-gepsychologiseerd verleden, zonder daders en slachtoffers, zonder
oorzaken en gevolgen. Het is gegaan zoals het is gegaan, niet door haar schuld of
onvermogen, niet door zijn schuld of onachtzaamheid, maar alsof het dieper, op een
onkenbaar niveau beslist werd, bestuurd werd. Dat is een berustender houding dan
die in het eerste boek onder woorden werd gebracht, en ook een minder angstige.
Wat niet wil zeggen dat alle angst geweken is. Nog steeds kan een kamer plotseling
een dreigende houding aannemen - Martens lijkt de dingen in een bepaald opzicht
wel degelijk als bezield op te vatten, in ieder geval personifieert ze ze graag. Ze
erkent ‘het recht van elk voorwerp op een zelfstandig beleid’. Zodoende spiegelt een
lamp zich in de ruit, licht een emmer haar pootje, kiest een naald ‘een betoverend
ragfijn schouwspel om zich kenbaar te maken’. Haar eigen rol in het gedrag van de
dingen schat ze niet hoog, de dingen
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kiezen zelf, zijn vervolgens ook gedetermineerd door hun verstandhouding tot elkaar
en pas daarna kan de menselijke buitenstaander ‘mijn best doen om tussen het een
en het ander op een zekere bemiddeling aan te sturen’.
De angst voor wat zich in haarzelf afspeelt, heeft zich uitgebreid naar een besef
van een onzichtbare vrijwel onkenbare saamhorigheid tussen dingen en
gebeurtenissen, iets
dat zich pas laat kennen als het opeens niet meer klopt: de richting waarin
je een sleutel omdraait, de snelle beweging waarmee je een oorbel vastzet,
een sigaret aansteekt tijdens het telefoneren.
Martens heeft, jammer genoeg, tot nu toe maar twee boeken geschreven.
Revisor-boeken zou je kunnen zeggen, boeken waarin hart en hoofd een allernauwste
verbinding aangaan, waarin, zoals Carel Peeters dat ooit uitdrukte (Het hart in het
hoofd, 1979) ‘de werkelijkheid slechts een produkt van de verbeelding is’. Over
Hedda Martens schreef hij destijds (naar aanleiding van nog maar twee verhalen die
in het tijdschrift De Revisor gepubliceerd waren) dat bij haar ‘de werkelijkheid ook
[net als bij Nicolaas Matsier] heel erg ver weg [is]: zij kijkt ernaar alsof ze zelf in
een cocon zit.’ De prozaschrijvers van De Revisor richten zich, aldus Peeters, ‘op
de werkelijkheid als probleem: de mogelijkheden er samenhang in te ontdekken, het
isolement als literair en filosofisch probleem’. Het klinkt een beetje steriel zo, maar
het gaat wel degelijk op voor wat Martens doet. Alleen lijken haar boeken geen
moment het gevolg van een bewust gekozen literair standpunt, maar klinken ze ‘uit
nood gedreven’, zoals sommige binnenvaartschepen zo mooi heten: onontkoombaar,
niet anders te schrijven. Blijkbaar is voor haar de werkelijkheid ongrijpbaar ver weg,
het isolement de enig mogelijke houding, het zoeken en vinden van samenhang een
levensvoorwaarde.
Behalve met het werk van de schrijvers die zich ooit, in de jaren zeventig, begin
jaren tachtig, rond De Revisor groepeerden, kan het werk van Hedda Martens ook
wel in verband gebracht worden met dat van K. Schippers. Eenzelfde aandacht voor
detail, voor minieme verschuivingen, voor de dingenwereld, eenzelfde ten diepste
zich niet-thuisvoelende, niet-vanzelfsprekende houding, eenzelfde licht-
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heid van toon - bij alle duidelijke verschillen uiteraard. Martens durft meer zou ik
zeggen, ze durft verder te gaan, openhartiger de positie van haar personages te
onderzoeken. Een ander onmiskenbaar verschil is de vrouwelijkheid van haar
attributen - er zwieren veel soepelvallende jurken, mohair truien, zachte krullen,
nagellak en dunne kousen, corsages en glinsterende sieraden door haar boeken die
een innemende koketterie verraden.
Als ze meer had geschreven zou haar naam ongetwijfeld vaker vallen - over het
algemeen heeft de kritiek heel gunstig op haar boeken gereageerd. Maar het zijn er
maar twee, met ook nog die afstand van tien jaar ertussen - dat maakt iemand niet
tot een erg veelgenoemde schrijfster. Misschien maar goed, dit werk is in zijn precisie
en overgevoeligheid niet van het soort dat zich onder alle omstandigheden en
tegenover alle publieken gemakkelijk handhaaft. Maar het is wel adembenemend
om iemand zulke wankel-sierlijke dansen te zien uitvoeren. Laten we hopen dat ze
nog eens durft, Hedda Martens. En erop vertrouwen dat ze zichzelf dan weer zo
beeldschoon overeind weet te houden.
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Dit voorjaar werd Wanda Reisels derde roman Baby Storm genomineerd
voor de Librisprijs 1997. De vrouwelijke hoofdpersonages uit de verhalen
en romans van Reisel [1955] roepen weerstand op maar ontroeren evenzeer.
Het zijn allemaal slachtoffers die zich allesbehalve slachtofferig gedragen.
Ze zoeken naar genezing, maar new age of Riagg lijken aan hen niet
besteed.
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Marja Loomans
Blijvend uit het lood
Montere zwaarmoedigheid bij Wanda Reisel
Wild had hij zich geërgerd bij het lezen van Wanda Reisels laatste roman, Baby
Storm. Het ging al mis bij de openingszin van het boek: ‘Het is eigenlijk een misselijk
makende gedachte dat mensen in boeken altijd over de kleinzielige levens van anderen
willen lezen, zodat hun eigen leven er voor even misschien iets minder miezerig uit
zal zien.’ Maarten van Rossum, een van de deelnemers aan Michaël Zeemans
boekenprogramma Laat op de avond..., sprak beledigd van een ‘kinderachtige
verdachtmaking’. Het verbaasde hem dat de schrijfster van Baby Storm begin veertig
is, ‘want ze heeft de typische toon van de adolescent’. Lovend daarentegen waren
zijn gesprekspartners Hugo Bousset, Ieme van der Poel en Zeeman zelf. Humoristisch,
ontroerend, vol vaart, een stilistisch juweel, zo luidden de loftuitingen.
Ook de geschreven pers muntte uit in onenigheid. Met name het hoofdpersonage,
een vijfentwintigjarige vrouw door wier ogen we de wereld in kijken, deed de
meningen uiteenlopen. Waar bijvoorbeeld Annemiek Neefjes in Vrij Nederland geen
goed woord over had voor deze ‘drammerige kletskous, dit maf typetje’, sprak Hans
Goedkoop in NRC Handelsblad van een hedendaagse Emma Bovary.
De wisselende en felle reacties op Baby Storm zijn vergelijkbaar met de reacties
die provocerende, klierige en narcistische adolescenten bij ons kunnen oproepen.
We vinden ze onuitstaanbaar of aantrekkelijk, intrigerend of verwerpelijk - ze kunnen
ons het bloed onder de nagels vandaan halen of juist diep ontroeren. De toon van
Baby Storm vertoont onmiskenbaar verwantschap met de toon van een adolescent,
daarin had Van Rossum het bij het rechte eind. De identiteitscrisis waarin het
hoofdpersonage zich bevindt raast, om bij de titel van het boek aan te sluiten, met
windkracht tien van de ene zin naar de andere. De stijl voegt zich als een windvaan
naar de grillen van de ik-figuur: woedeuitbarstingen worden afgewisseld door in
zichzelf gekeerde buien, bravoure door onzekerheid, cynisch gekanker door onhandige
tederheid. Ook in haar eerdere boeken was al sprake van
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een dergelijke weerspiegeling van vorm en thematiek, maar met de adolescente toon
van Baby Storm bereikt Reisel een voorlopig hoogtepunt in de portrettering van een
wankel ik dat op zoek is naar een plaats in de wereld.
De ik uit Baby Storm is een meer montere variant op de hoofdpersonages uit
Reisels voorgaande boeken. Het ontbeert hen allen aan houvast, ze voelen zich niet
thuis in de wereld om hen heen en kunnen zich maar moeilijk met anderen verbinden.
Onevenwichtig zijn ze, ze staan een beetje uit het lood. Allemaal hebben ze zo hun
manieren om daarmee om te gaan. De ik uit Baby Storm wapent zich tegenover het
gevoel dat er geen chauffeur op de bus zit met cynisme of met de hulpeloze aanschaf
van gidsen met titels als: Hoe houd ik mij staande en Hoe rol ik door het leven. Vera
Alexander uit Reisels vorige roman Het beloofde leven koestert zich in de illusionaire
wereld van de film; ze voelt zich pas gelukkig als ze in het donker van de bioscoop
zit. Dat ze worstelt met haar identiteit hoeft haar psychiater haar niet te vertellen: ‘Ik
ben mijzelf een raadsel, steeds weer vreemd, onbekend. Ik moet telkens weer uitvinden
hoe ik mijn aanwezigheid in de voegen van deze wereld pers. Ik kom telkens uit een
andere hoek, mezelf verbijsterend, volledig onbetrouwbaar eigenlijk.’ Ook de
aanvankelijk zo heldere Emy Andersen uit Reisels debuutroman Het blauwe uur valt
ten prooi aan verwarrende veranderingen en kent zichzelf niet meer terug. En wat te
denken van de Vatersuche van Elena Jacobi uit de novelle Jacobi's tocht, een topos
als het gaat om de zoektocht naar de eigen identiteit.
Als het thema van Reisels romans wordt gevormd door de worsteling van de
personages met zichzelf, met de zoektocht naar de eigen identiteit, dan ligt het in
deze tij d van zelfverwerkelijking van het individu voor de hand dat er iets gevonden
wordt; dat de ik-zwakte die men diagnosticeert ook geneest. Als Elena Jacobi zich
tijdens haar odyssee voordoet als enquêtrice van het blad Identiteiten, mag je hopen
dat ze een antwoord krijgt. Een vleugje catharsis muss sein. Of niet soms?

Openingszinnen
Wanda Reisel (1955) schrijft zowel proza als toneel. Vijf titels heeft ze inmiddels
op haar naam staan: eerst waren er de twee novellen in Jacobi's tocht (1986) en
vervolgens de romans Het blauwe uur (1988), Het beloofde leven (1993) en Baby
Storm (1996). Een viertal toneelstukken bundelde zij in Heimwee
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(1992). Al vanaf haar debuut valt haar werk de kwalificatie ‘Revisor-proza’ ten deel,
dat wil zeggen: proza dat duidelijk geconstrueerd is, meerdere betekenislagen bevat
en speelt met spiegelingen en dubbele bodems. Kortom, allemaal elementen die het
‘kunstkarakter’ van de literatuur benadrukken. Waar de ene criticus deze
eigenschappen van Reisels werk prachtig vindt (‘vakkundig gecomponeerd’ et cetera)
spreekt de volgende van ‘bloedeloos werk, Haagse bluf’.
Hoewel Reisel zegt niets te hebben of te weten van Revisor-proza, weet zij wel
waar ze zich níet mee verwant voelt: ‘priegelliteratuur van “ik stond op en ging de
Volkskrant kopen, maar het regende, dus...”’1. Het gaat haar niet om een zo getrouw
mogelijke weergave van de werkelijkheid, dat wordt al in haar openingszinnen
duidelijk. Zo begint het verhaal Jacobi's tocht, het eerste van de twee verhalen uit de
gelijknamige bundel, als volgt: ‘Een donderklap jaagt de schrik in mijn hart en wekt
me uit een droomloze slaap. Door de zijruit stroomt de regen naar binnen. De
wegenkaart ligt als een deken over mij uitgespreid. Mijn hand omklemt een
verkreukelde provincie. Als een goederentrein rolt de donder de verte in.’ Wanda
Reisel laat de werkelijkheid uitdijen zodat we even niet meer weten om wat voor
werkelijkheid het gaat. De openingswoorden van Baby Storm hebben de lezer al
beledigd (‘kinderachtige verdachtmaking’) als blijkt dat het hier een zelfreflectie van
de lezende hoofdpersoon betreft. In het geciteerde fragment uit Jacobi's tocht blijkt
het niet te gaan om een vreselijk ongeluk, maar om het bijkomen van een vrouw die
even in slaap was gesukkeld voor een spoorwegovergang. We worden niet alleen op
het verkeerde been gezet, de gebruikte woorden hebben ook een dreigend effect.
Donder, schrik, stromende regen - waar moet dat toe leiden in het verhaal dat gaat
komen...
Van het geconstrueerde karakter van Reisels verhalen getuigt ook het begin van
Het beloofde leven: ‘Het vindt plaats in deze stad.’ Na deze toneelmatige opening
lezen we dat er ergens in die stad een jeugd op een traumatische wijze ten einde
loopt. ‘Vera Aleksander is veertien jaar en van de zolderverdieping van het huis aan
de Piersonweg is Adler uit het raam gesprongen.’ De verschillende verhaallijnen die
vervolgens worden uitgewerkt, laten de aanloop, de mogelijke oorzaak en het gevolg
van deze dramatische gebeurtenis zien. Reisel moet een puzzel voor ogen hebben
gehad, waarbij niet begonnen wordt met een stukje in een hoek maar met een stukje
in het midden.
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Een soortgelijk procédé kent de roman Het blauwe uur met zijn vele vooruitwijzingen
en details die pas later op hun plaats vallen. Vanaf het begin is de rampspoed voelbaar
die Emy Andersen overkomt. Onheilspellende scènes (een vijver met langzaam
rondschuivende karpers, het geluid van een ratel, windvlagen en drukkend weer)
worden afgewisseld door expliciete commentaren van de ik-vertelster: ‘Achteraf
bezien moet deze nacht wel het begin betekend hebben van de verwarrende
veranderingen in mijn geest.’ De structuur is strak, er is sprake van een vijftal
hoofdstukken waarin geen woord te veel staat. Soms ligt de symboliek er wel wat
dik bovenop, bijvoorbeeld in de parallellie tussen de liefdesverhouding en de
seizoenen. Maar de roman bevat ook prachtige scènes; scènes die zich afspelen in
het aquarium van een dierentuin, op een kermis, in een bordeel. Na de eerste lezing
herinnerde ik me Het blauwe uur vooral in beelden. Verklaringen en
psychologiseringen ontbreken bovendien - met steeds korter en fragmentarischer
wordende zinnen maakt Reisel op indringende wijze de toenemende desoriëntatie
van de ik-figuur zichtbaar. ‘Ik-zwakte’ is in het geval van Emy Andersen nog een
eufemistische karakterisering; ik-verlies komt meer in de richting.

Verlies
Hoewel het woord ‘verlies’ niet valt in Het blauwe uur, is het structurerend voor het
leven van Emy Andersen. Drie jaar na de dood van haar geliefde is ze zover dat ze
weer een redelijk beheerst en voorspelbaar bestaan leidt. Op zekere dag ontmoet ze
echter Adriaan Karton, een jeugdvriendje met wie ze zich ooit op foto heeft laten
vereeuwigen: hij de bruid, zij de bruidegom. Nu is hij een gigolo en vermoedelijk
ook wapenhandelaar. Op deze homme fatale wordt Emy Andersen wanhopig verliefd.
Ze verliest zichzelf in een obsessieve liefde die wel op niets uit moet lopen. Eén
weekend slechts brengen de geliefden met elkaar door, een weekend vol zinnelijkheid
waarin ik en ander niet meer bestaan en waarin de tijd haar regulerende werking
verliest. Eros doet zijn werk, we zien hoe er een metamorfose plaatsvindt, hoe Emy
een ander wordt. Ze zet haar werk, haar garderobe, haar muziek bij het oud vuil en
droomt dat ze droge stukken van haar huid trekt, als een kameleon.
Het blauwe uur speelt zich na de ontmoeting met de gigolo af in een soort
schemergebied. Blauw is de schemering in het aquarium waar
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hun eerste afspraak plaatsvindt, een kleur blauw die de ik herinnert aan ‘het
voorgeboortelicht’. Tot die schemer behoort Adriaan Karton bij uitstek. Hij
vertegenwoordigt als het ware een andere soort, exotisch en louche, en is verbonden
met een tijd waarin het begrip ‘identiteit’ nog vloeiend was. Hij herinnert de vrouw
aan vroeger, aan een tijd ‘waarin er geen vreemden bestonden’ en waarin hij voor
bruid en zij voor bruidegom kon spelen. Deze paradijselijke staat is voorgoed verloren,
de posities van de (seksuele) identiteit zijn allang ingenomen, maar Eros en Adriaan
Karton wekken weer iets tot leven uit dat schemergebied - met alle risico's op
zelfverlies vandien.
Gaat het in Het blauwe uur om het verlies van identiteit als gevolg van een
onmogelijke liefde, de hoofdpersoon uit Jacobi's tocht raakt zichzelf kwijt als gevolg
van de dood van haar vader. Een dubbel verlies dat nog dramatischer wordt als Elena
Jacobi ontdekt dat haar vader er een verborgen leven met talloze minnaressen op
nahield. Jacobi's tocht is het verslag van een tweedaagse speurtocht naar zijn laatste
minnares, kort na zijn dood: ‘Ik werd wakker met een intense haat tegen de onbekende
tandartsvrouw. Ik moest haar deze dag vinden. Haar uitschelden. Bij de haren grijpen
en driemaal rond het erf sleuren. Haar ontredderd achterlaten in een toestand die haar
zou heugen. Een strafexpeditie zou het worden vol verterende haat.’ Dat deze
zoektocht er een naar haarzelf is, laat zich raden.
Herinneringen aan de vader breken steeds in op het verslag van de tocht. De
beschermende vader in wiens jas ze kruipt, de vader die in haar nachtmerrie
aangeroepen wordt als redder, de vader die haar inwijdt in de geheimen van muziek
en literatuur, en in de wet van de Remmende Voorsprong. Deze idealiserende
herinneringen maken vervolgens plaats voor fantasieën van de dochter over haar
vader. Ze vraagt zich af hoe hij zijn minnares ontmoette, hoe hij zijn dubbelleven
organiseerde. Pas daarna dienen de meer ontluisterde herinneringen zich aan: een
vader die zich als een dictator gedraagt, die in haar aanwezigheid een vriendin van
de familie verleidt, die lacht als zij hem vertelt hoe ze zich een al te opdringerige
aanbidder van het lijf tracht te houden.
De strafexpeditie van Elena lijkt te fungeren als een wig die de weg vrijmaakt
voor geblokkeerde herinneringen. Er blijkt een samenhang te bestaan tussen de vader
die van zijn sokkel viel bij de ontdekking van zijn geheime liefdesleven en de vader
die zij zich liever niet
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herinnert. De woede op de minnares is dan ook een klassiek voorbeeld van wat Freud
herhalingsdwang noemt: de woede wordt verplaatst en herhaald zonder dat men dat
beseft. Een vorm van struisvogelpolitiek waarvan men zelf de oorzaak niet kent.
Elena Jacobi haalt haar kop niet zomaar uit het zand. Vele herinneringen en een soort
inbraak in het huis van de minnares verder, zit ze als een zombie te wachten op een
confrontatie met de gehate vrouw. Als die ten slotte verschijnt, zijn onze
verwachtingen omtrent de afloop hoog gespannen. Zal de genoegdoening waar ze
op uit is, het verlies kunnen helen?

Montere zwaarmoedigheid
Het is verbazingwekkend dat de romans van Reisel, die alle cirkelen rondom een
verlies - voorwaar een zwaarmoedig thema - tegelijkertijd zo veel lichtheid en humor
kennen. Om Baby Storm heb ik soms verschrikkelijk moeten lachen, en dat terwijl
ook hier het leven van de hoofdpersoon bepaald wordt door een traumatisch verlies.
‘Meneer Hekster en mama zijn getrouwd en papa heeft zich in de duinen voor z'n
kop geschoten. Zijn bloed lag op het zand. Ik was 11, ik heb dat niet gezien.’ Deze
gebeurtenis spookt rond op elke bladzijde van Baby Storm, hetzij expliciet, hetzij
tussen de regels door. Dat de roman nergens een tear-jerker wordt, is te danken aan
de adolescente toon. De ik uit het verhaal wisselt steeds van register: nu eens cynisch,
dan weer vol illusies, nu eens wanhopig, dan weer relativerend en monter.
Al die registers worden ingezet om te zoeken naar iets wat haar leven beter kan
maken. Want dat er iets aan mankeert, staat buiten kijf. De ik is getekend door de
zelfmoord van haar vader, het is een traumatisch verlies dat ze nooit heeft verwerkt.
De ik beseft dat - regelmatig draagt ze het verlies van haar vader aan ter verklaring
van zichzelf. Dat doet ze niet uitvoerig maar juist in korte mededelingen en cynische
zelfbespiegelingen: ‘Het verhaal dat mijn papa zich voor zijn hoofd had geschoten
in de duinen ging er altijd goed in.’ Op het eerste gezicht heeft de ik een heel
functioneel verhaal gemaakt van haar geschiedenis, een blikje dat ze op elk moment
kan opentrekken. Maar eigenlijk is Baby Storm één groot verhaal van weerstand
tegen de pijn die samengaat met die herinnering. De bravoure van de ik, haar grote
bek, haar misantropie, haar cynisme en haar grootheidsfantasieën - het zijn stuk voor
stuk pogingen om zich de pijn van het lijf te houden.
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Dat blijkt bijvoorbeeld uit de blinde paniek die haar overvalt als iemand vol medeleven
reageert op het verhaal over haar vader. Ze realiseert zich dan pas hoe erg het eigenlijk
is: ‘In de ogen van Johansen zag ik ineens het gat in mezelf, een onherbergzaam
gebied waar ik nog van alles van te verwachten had en weinig goeds, naar ik
vermoedde.’ Ze weet niet wat ze moet beginnen, raakt de weg kwijt, botst overal
tegenaan, krijgt huiduitslag. Vervolgens ontwikkelt ze een heftige angst voor al haar
lichamelijke openingen die ze dicht propt met watjes. Door zich aldus een week lang
tot haar afgronden te ‘verstaan’, bedwingt ze ze naar eigen zeggen, dat wil zeggen:
de afgrond is veranderd in een geruststellender woestijn. Dolen lijkt altijd nog beter
dan te pletter vallen.
De acties en de toon van de ik hebben zoals gezegd iets adolescents, en dat is
vreemd want het gaat hier om een vijfentwintigjarige vrouw. Moeten we haar gedrag
rangschikken onder het etiket ‘ontwikkelingsstoornis’? Zelf zegt ze over een vriendin
dat die een ‘kapotte kinderziel’ heeft ‘vanwaaruit ze al die gekke dingen doet’. Maar
het is de vraag of psychologiseringen rechtdoen aan de aanklacht die de hoofdpersoon
van Baby Storm uitschreeuwt tegen de wereld. ‘Dat is een van de grote raadsels
geloof ik, dat ik maar niet kan begrijpen dat sommige mensen doorgaan met wat ze
doen, terwijl er vreselijke dingen zijn gebeurd.’
De manier waarop de ik zich verzet tegen de onverschilligheid van de wereld, die
rampen terzijde schuift of inpast in een verklarend verhaal, heeft iets van het verzet
van een hysterica die niet in staat is ‘normaal’ te spreken over het trauma van haar
jeugd. Een trauma dat een ‘overbelasting’ vormt in de woorden van Freud en omgezet
wordt in lichamelijke symptomen die variëren van exceem tot het gevoel dat ze aan
het stollen is. We vinden haar onmacht te communiceren terug in de spraakwatervallen
en woedeaanvallen die afgewisseld worden met sprakeloosheid. De ik die zich zo
verzet tegen de wereld lijdt met een hoofdletter en is ondanks alle branie ook een
slachtoffer, daar mag geen twijfel over bestaan.
Maar ik doe het personage met deze karakterisering te kort als ik niet onmiddellijk
wijs op haar ambiguïteit. Ze voldoet geenszins aan het beeld van een slachtoffer.
Kordaat, inventief, onaangepast, zich verzettend tegen orde en moraal zal zij de
laatste zijn die zich uit het veld laat slaan door haar geschiedenis. Bovendien is haar
‘probleem’ niet
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individueel. De mensen die haar omringen zijn zo mogelijk nog gekker. Een aanbidder
die geen voet aan de grond krijgt en dan maar haar vuilniszakken napluist om deel
te kunnen nemen aan haar leven. Een nachtwaker die ontsnapt aan de eentonigheid
door zeekaarten te bestuderen en schatten te zoeken. Een meisje dat zich om laat
bouwen en zich niets meer laat wijsmaken over ‘keiharde cijfers en feilloze
aftrekposten’. Een zus die zichzelf als profeet heeft teruggetrokken in een Pyrenees
geitendorp. Allemaal dolen ze rond, zijn ze de weg kwijt, net als dat eskimojong dat
door zijn ouders in zijn eentje op een lange tocht door de sneeuw wordt gestuurd.
Om niet ‘krakend gek’ te worden maakt hij om de zoveel kilometer een sneeuwpop,
om even naar te kunnen zwaaien en om een punt te hebben waarnaar hij kijken kan.
‘Want er is iets in die rare geest van mensen dat ze dat nodig hebben, een richting,
en dat terwijl ze heel goed weten dat het allemaal onzin is, maar ondertussen ben je
wel op weg.’
De richting die de hoofdpersoon in de woestenij van haar hoofd zoekt, is net zo
illusoir als de sneeuwpop van de eskimo. De baby van een vriendin, genaamd baby
Storm, vertegenwoordigt voor de ik de hoop op iets anders, op een ander bestaan of
een andere mens. Ze heeft hoge verwachtingen van hem en klampt zich vast aan zijn
bestaan. In de slotscène van het boek heeft ze zelfs een visioen waarin de baby
bovenop een gevleugelde stier zit en van de grond loskomt. Ze bedenkt dat hij de
uitzondering is die haar in het goede moet doen geloven, om daar in één adem aan
toe te voegen dat hij met z'n knappe gezichtje waarschijnlijk wel tot een
huurmoordenaar of een vrouwenverkrachter zal uitgroeien. ‘Want dat was het
lachwekkende, dat je toch niet kon weten wat de uitkomst was.’ Het is een ‘inzicht’
dat lijkt op te gaan voor de gehele roman. We doen maar wat, zitten vastgeklonken
aan onverwerkte herinneringen, aan ideeën, aan verlangens die we najagen, zonder
ergens uit te komen. Geen opwekkend einde? Waarin schuilt dan de belofte van het
leven, zoals die in de titel Het beloofde leven werd aangekondigd?

Een rond verhaal
De titel van Het beloofde leven verwijst naar een jeugdherinnering - een mooie, hoe
kan het anders. In de nachtzoen die de hoofdpersoon krijgt van haar moeder, net
voordat deze geparfumeerd, opgemaakt en prachtig gekleed naar een concert gaat,
schuilt voor haar een aankondiging van een opwindend
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grote-mensenleven. Zo zou het zijn, later, als zij groot was. Natuurlijk wordt het zo
niet. Vera Aleksander, het kleine meisje van toen, is vijfendertig in het heden van
de roman en ervaart het leven bepaald niet als een sprookje. Ze is rusteloos, heeft
geen vast domicilie en lijdt volgens haar psychiater aan ‘ik-zwakte’. Vera vindt haar
leven voorspelbaar of weerzinwekkend. Alleen in de bioscoop ontsnapt ze aan dat
gevoel. Haar voorkeur voor de illusie heeft ze omgezet in een professie als
scriptdokter: ze lapt slechte of verouderde filmscripts op. Dit afgeleide reparatiewerk
is illustratief voor haar onmacht om zelf richting te geven aan haar leven.
Anders dan in Baby Storm, waar de ik haar uiterste best doet niet in haar
herinnering af te dalen, is de roman Het beloofde leven het resultaat van een poging
om de herinnering te reconstrueren. In Baby Storm heerst een blijvende chaos, die
samenhangt met de verbrokkelde identiteit van de ik. In Het beloofde leven
daarentegen zijn we getuige van een poging tot heel maken van die verbrokkeling.
Via de herinnering wil de hoofdpersoon greep op de wereld krijgen. Centraal in deze
‘herinneringsarbeid’ staat de zelfmoord van Adler, een vriend en huisgenoot van de
familie Aleksander. Vera Aleksander, die veertien was toen Adler zelfmoord pleegde,
gaat op zoek naar de achtergronden die geleid hebben tot deze gebeurtenis.
Zoals in al het werk van Reisel weerspiegelen ook hier thematiek en vorm elkaar.
De herinnering, het invullen van lege plekken en het ordenen van brokstukken zien
we terug in de grillige compositie van de roman, een soort patchwork van
verschillende stijlen en perspectieven. Er spelen meerdere verhalen door elkaar heen
die verteld worden met steeds andere middelen: faxen, brieven, interviews, scènes
uit een filmscript en jeugdherinneringen van Vera. In het verhaal staat Vera op het
punt haar ouderlijk huis te verkopen. Ze dwaalt door de lege kamers en bouwt die
langzaamaan weer vol: met de geschiedenis van haar voorouders die de pogroms
ontvluchtten, met die van de overlevenden, van haar ouders en broer, van Adler.
Deze Adler fungeert naarmate het beeld completer wordt steeds meer als een
spiegel voor Vera. Zijn ontheemding en dolend bestaan vinden hun equivalent in
haar gebrek aan wortels; de last van het verleden die hij meetorstte, is ook haar
geschiedenis - zij het dat ze zich niet of nauwelijks bewust is van haar achtergrond.
Haar zoektocht naar hem is dan ook een zoektocht naar haar eigen wortels. De reis
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die zij maakt wordt weerspiegeld door de tocht die Adler ondernam: voor beiden
eindigt de odyssee met een inzicht. Adler, die zijn greep op de wereld trachtte te
behouden met ingewikkelde berekeningen en cijfercombinaties, verliest dit vermogen
en besluit er een einde aan te maken. De reis van Vera heeft een minder fatale afloop:
zij gaat naar Rusland, het gebied waar haar voorouders vandaan komen, en realiseert
zich dat ze bestaat, hier en nu, een sterveling is. ‘Ik ben hier ergens,’ zo luidt het
inzicht waarmee Het beloofde leven eindigt. Is het verhaal na al die herinneringen
nu rond? Heeft ze haar evenwicht gevonden? Staat ze niet langer uit het lood? Het
lijkt er op, maar of die toestand langer duurt dan de tijd dat de steen die Vera opgooit
stil blijft staan in de lucht, is de vraag: ‘met alle kracht die ze in zich had gooide ze
de steen omhoog, waar hij, langzaam tollend om zijn as, zich scherp aftekende tegen
de helblauwe lucht, om op zijn allerhoogste punt even - heel even - stil te blijven
staan.’

Geen catharsis
Dezelfde criticus die Het beloofde leven waardeerde om de belofte die besloten ligt
in het einde, verzuchtte over Jacobi's tocht: ‘Het slot van een verhaal kan veel
bederven.’ In dit verhaal wordt met suspense toegewerkt naar een ontknoping waarin
Elena Jacobi en de tandartsvrouw eindelijk tegenover elkaar zullen staan, een slotscène
die de kroon op de tocht zal zetten. Maar als het zover is, weet Elena Jacobi niets
anders uit te brengen dan: ‘Mevrouw, kunt u mij ook zeggen hoe ik op de weg kom,
de grote weg naar A.?’ En daar eindigt het verhaal. Alle verwachtingen die bij een
zoektocht naar de eigen identiteit horen, komen niet uit: geen catharsis, geen inzicht,
geen bevrijding. Of toch? Wijst het feit dat Elena Jacobi de verwachte finale ombuigt
misschien op een ander inzicht, namelijk dat de uitkomst er niet toe doet?
Ook het Het blauwe uur kent een onbestemd einde. Emy Andersen wordt ziek,
een maladie de l'amour, en ligt dagenlang meer dood dan levend in bed. In een droom
worstelt ze met een naamloze man, ze blijken even sterk te zijn. Deze verwijzing
naar het oud-testamentische gevecht van Jacob met de engel laat zien dat Adriaan
Karton, net als de engel, een soort demon is uit een andere werkelijkheid. Maar waar
Jacob de engel een zegen weet af te dwingen, blijft bij Emy de vrees bestaan dat ze
voor altijd getekend is door haar passie, dat die altijd aanwezig zal zijn ‘als een
slapend roofdier dat in het blauwe uur
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ontwaakt, bij het minste geritsel klaar om toe te slaan’. Ondanks het pistool waarmee
ze het boek uitloopt, is het de vraag of ze dit roofdier zal kunnen doden. De titel van
de roman zou een verwijzing kunnen zijn naar het gedicht ‘Blaue Stunde’ van Stefan
George, waarin sprake is van een paradijselijke melodie waarvan men niet meer
loskomt: die noch lockt und rührt wenn schon vertönt - ook al is zij weggestorven,
ze blijft verleiden.
In het werk van Wanda Reisel gaat het niet om het aankomen, maar om, zoals
Marguerite Duras ooit schreef, het vertrekken van waar je bent. Het doet er niet toe
welke oplossing er gevonden wordt, zelfs niet of er één gevonden wordt. Het gaat
om het onderweg zijn, waarheen dat ook voert. Een conclusie die de ik uit Baby
Storm ook trekt: ‘Want dat was het lachwekkende, dat je toch niet kon weten wat de
uitkomst was.’ De ik uit Baby Storm doet niet aan oplossingen, zij streeft geen
therapeutische of emancipatoire bevrijding na. Hugo Bousset roemde Baby Storm
in het al eerder genoemde boekenprogramma van Zeeman omdat de ik kans op kans
laat liggen om bevrijd te worden. Heel verfrissend en natuurlijk ook heel ergerlijk
in een tijd waarin noties als bewustwording en zelfontplooiing hoog op de agenda
staan.
In de verhalen van Wanda Reisel is geen genezing mogelijk, maar dat betekent
niet dat men het leven lijdzaam ondergaat. Integendeel. De personages zoeken driftig
naar verbetering, nu eens relativerend en praktisch, dan weer woedend of vol dromen.
En juist in het opschorten van de catharsis schuilt de belofte van deze verhalen. De
belofte van het zoeken.
De vrouwen van Wanda Reisel staan blijvend uit het lood.

Eindnoten:
1 Joost Niemoller, ‘Sobere teksten vind ik vaak de beste’ In gesprek met Wanda Reisel In Bzzlletin
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Christine D'haen
Twee douzains
Het donker keukentje, mijn vaders moeder, ik
zit daar en knip. Van het Bestel een ogenblik.
De hoge vlucht van de gedachte ziet de Wet
waardoor de doder voor het kind het lemmet wet.
De oude man zucht onder het gewicht van Tijd,
elk wetend zijnde voor zichzelf is enigheid.
Spelen die kinderen zonder moederzoen of zon,
geen hemelvleugels voor wie 't spel verliest, of won.
Op hoge bergen hoort men oeroudst licht. Diep in
snelste versnellers dwingt men 't kleinste tot begin.
Vier krachten en het Toeval: hier verzamel ik
alles in onwetendheid één ogenblik.

Bruegel, De kinderspelen
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Een vleugel, van een lid tot vlucht met lucht, die lucht
gewillig tegenwillig? Of de wolk die vlucht
in lucht, verschillend sinds de eerste wereldzucht.
Viooltjesdons door kindervingertip gestreeld,
de Nachtpauwoog met blauwe woorden gepenseeld,
Schoonheid die het brekend vissenoog verbeeldt?
De nachtmerrie Natuur waar elke nacht de jacht,
als elke dag de doodslag woedt, de rauwste klacht,
bloed offerpurper één Epifanie gebracht.
Het vol, ontvouwend Al, mij wordt dat brood tot steen,
en ware 't eetbaar brood: toch niet van brood alleen!
Je ziel is overstelpt door weelde en wil. - Neen, één.

Michael Pacher, Versuchung Christi Flugelaltar, St. Wolfgang
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Vorig jaar mei kreeg de dichteres Gertrude Starink de Herman Gorterprijs
voor haar in 1995 verschenen dichtbundel De weg naar Egypte; een passage
1985-1993. Dit bekroonde deel werd eerder voorafgegaan door twee
dichtbundels die respectievelijk Twintig passages 1970-1977 (1980) en
Zeventien passages 1977-1985 (1993) als ondertitel meekregen, maar
eveneens de titel De weg naar Egypte dragen. Dit opmerkelijke oeuvre
vormt dan ook één geheel waarin de titel telkens weer een allegorie is voor
het dichten zelf. Elk van de gedichten vertelt het verhaal van de reis die
Gertrude Starink onderneemt op zoek naar een gebied waar
wereldschepping en woord een vruchtbaar verbond aangaan. Een zoektocht
die gepaard gaat met allerlei beproevingen en kenmerkend is voor veel
dichters die de taal als een belemmering ervaren. Niet voor niets worden
er in de moderne poëzie zo vaak woorden als graniet, grint en gruis
aangetroffen.
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Truusje van de Kamp
De reiger in je spant de nek
De poëtische reis van Gertrude Starink
een die de spreuk kent een kent het plan
en een die de stenen onderscheiden kan

Poëzie is niet alleen een kwestie van materiaal en techniek. Ze krijgt ook gestalte
door een idee, ze kent een poëtische noodzaak. Elk gedicht is als schepping reflectief
betrokken op een, zoals Paul Rodenko naar aanleiding van de gedichten van H.W.J.M.
Keuls opmerkt, tentation d'en haut waartoe de dichter in een creatieve
spanningsverhouding staat - of dat nu Beatrice is of God. Of Egypte, zoals de dichteres
Gertrude Starink het ‘plan’, de ‘opdracht’ noemt waaraan ze is ‘toegewezen’: ‘het
was om jou dat ik de zin begon / en elke letter is aan jou gewijd.’ Haar gedichten
zijn te beschouwen als een stroom van metaforen die alle zijn ontketend door en
appeleren aan het poëtische vertrek- en eindpunt Egypte. Niet voor niets dragen de
drie dichtbundels van Starink dezelfde titel: De weg naar Egypte. Maar zoals
Achterberg in zijn poëzie zijn dode geliefde niet tot leven kon wekken, is ook het
Egypte van Gertrude Starink niet meer dan een droombeeld, een utopische gerichtheid,
een weg waarlangs haar gedichten zich voltrekken. Vandaar dat zij haar gedichten
‘passages’ noemt, doortochten in de taal of tijdelijke verblijfjplaatsen, herbergen,
waar het onbekende en het bekende, het onzegbare en het zegbare, het duister en het
licht elkaar raken.
Als limiet van haar creatieve verbeelding, als ‘eerste steen’ en als ‘laatste steen’,
refereert Egypte in het werk van Gertrude Starink aan een mythische ervaringswereld.
In haar tweede dichtbundel, met als ondertitel Zeventien passages 1977-1985,
beschrijft ze in het openingsgedicht hoe twee vogels de bron, de oorsprong van haar
schrijverschap, bewaken. En enkele pagina's verderop:
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ze stonden aan weerskanten van de steiger
de witte ibis en de rode reiger
de reiger roerloos maar de ibis boog
zijn hals langzaam voorover naar de reiger
die zijn vleugels spreidde om de ibis heen1

Volgens een van de Egyptische scheppingsverhalen is de reiger de oervogel wiens
kreet de oorspronkelijke stilte verbrak en die als eerste levend wezen neerstreek op
de aarde. En de ibis is het symbool van Thot, de Egyptische maangod, die de
patroonheilige was van de schrijvers, de taal en het schrift. In het beeld dat Starink
gebruikt van de verstrengelde reiger en ibis - de oorsprong van het leven en het woord
- balt als het ware de mythische dimensie van haar poëzie zich samen. Het Egypte
uit de titels symboliseert haar gerichtheid op het opnieuw tot stand brengen van een
poëtische werkelijkheid waarin wereldschepping en woord nog onlosmakelijk
verbonden zijn: ‘en ik / hoorde hoe ze samen zongen.’ Een gerichtheid die ook spreekt
uit de versregels: ‘de reiger in je spant de nek.’ Het is een zoeken naar een
‘oorspronkelijke’ taal, waarin gedacht wordt in en niet achter de lettertekens. Een
zoektocht die niet alleen de rode draad vormt in het werk van Gertrude Starink maar
in dat van veel moderne dichters.
In het oude Egypte had het woord niet alleen een mythische, werkelijkheidscheppende
functie, het had ook een magische werking. Het vervulde een middelaarsrol bij de
schepping van het zijnde uit het niet-zijnde, de oerchaos. De Egyptenaren gingen
ervan uit dat de schepping zich iedere dag herhaalde met het opgaan van de zon. De
onderwereld werd beschouwd als de plaats waar de kiemkracht van het leven huist,
waar de dood de keerzijde is van het leven: ‘de dood is als / een spiegel opgehangen,’
dicht Starink. Elke nacht daalde de zonnegod Horus, afgebeeld als valk, het dodenrijk
in om zijn scheppende kracht te vernieuwen. De magische spreuken van Thot, die
de zonnegod op zijn boottocht door de onderwereld vergezelde, moesten Horus
behoeden voor alle gevaren die hem daar wachtten en ervoor zorgen dat zijn reis niet
strandde. Ook Starinks lyrische ik schrijft ‘altijd als de valk werd vermist’. In de
voorstellingswereld van de Egyptenaren was de weg door de onderwereld
noodzakelijk. Alleen de tocht door de nachtelijke diepte van de wereld heen maakte
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de nieuwe morgen mogelijk. Een voorstelling die haar uitdrukking vindt in de
volgende regels van Starink:
en elke nacht laat ik de tekens wissen
en elke ochtend teken ik ze bij

Nu is de schepping door het woord natuurlijk niet alleen kenmerkend voor de
Egyptische belevingswereld, de gehele oudheid was doortrokken van de idee ‘In den
beginne was het woord’. De associaties met het oude Egypte in Starinks gedichten
zijn dan ook vermengd met motieven uit andere mythische denksystemen, de bijbel
en sprookjes. Zo is er in haar gedichten van het begin af aan sprake van paarden. Een
zwarte hengst bijvoorbeeld, die zonder dat zijn naam genoemd wordt wel Pegasus
moet zijn. Hij wijst in de tweede dichtbundel de ik niet alleen waar de ‘gestolen bron’
is maar bevrijdt deze ook.
de grote zwarte hengst begon
te stampen achter mij het schip
dat ik gekozen had voer lang
zaam dichterbij en voor het vast
liep op de rand van zand en grint en gruis
sloeg hij zijn ogen op het schip gericht
het water vrij

Ook de combinatie van paarden en raven komt veelvuldig voor in het werk van
Starink. Een combinatie die lijkt te verwijzen naar Odin, de Germaanse god die gold
als de uitvinder van de runen, het oudste noordelijke alfabet. Hij was bovendien de
vader van de toverspreuken en roofde de dichtermede die verborgen lag in het
inwendige van een berg. De raven vertelden Odin wat er zoal op de aarde gebeurde;
‘ze kunnen alles wat je zegt verstaan’, noteert Gertrude Starink. Hun magische kracht
kan een taal die verborgen ligt weer tot spreken brengen:
hij noodde mij aan tafel in de schaal
lag vlees dat ik nog nooit gegeten had
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[...]
de zwarte vogels kwamen er op af
ze aten pratend uit mijn hand een taal
die ik gekend had maar vergeten was

In haar laatste dichtbundel Een passage 1985-1992 - in een beeld dat aan de jaarlijks
terugkerende overstromingen van de Nijl doet denken, die ervoor zorgden dat het
land zijn vruchtbaarheid behield en waaraan de oude Egyptenaren eveneens hun
cyclische opvatting over dood en nieuw leven ontleenden - schrijft Gertrude Starink:
‘hoe lang geleden dat het zoet / van bloesem zout en zilt verdreef.’ De geschiedenis
is met andere woorden een proces van ontmythologisering, van onttovering. De
mythische voorstellingswereld is in de loop der tijd ondergesneeuwd geraakt door
rationalistische tendensen; de verbeelding en de ervaring van de werkelijkheid zijn
tot afzonderlijke eenheden verworden en de taal is van haar magie ontdaan. ‘De
dagen van het oosten zijn geëindigd’; de vogels uit de eerder geciteerde passage zijn
‘vergiftigd’.
laatst vond ik van die vogels in mijn boot
een witte ibis en een rode reiger
de reiger stervend en de ibis dood

Maar zoals het mythische denken ondergronds is blijven voortbestaan in de droom,
het rijk van de verbeelding, is het ook niet helemaal verloren gegaan in de poëzie.
‘De geest van de dichter,’ zegt T.S. Eliot in Traditie en persoonlijkheid, ‘is in feite
een verzamelplaats waar talloze gewaarwordingen, zinsneden en beelden worden
vergaard en opgeborgen in afwachting van het moment dat alle deeltjes zich tot een
nieuwe verbinding kunnen verenigen.’ Daar, in de geest van de dichter, leeft de
oorspronkelijke magisch-mythische dimensie van de taal voort: ‘ik kwam hier al
voor ik de passer kreeg,’ herinnert de alter ego van Gertrude Starink zich. Elk woord
heeft nog iets van die eerste schrifttekens in zich: ‘uit deze steen is elke steen
gesneden.’ Ook haar debuutbundel Twintig passages 1970-1977 opent Starink vanuit
dit besef
ik heb het koren nog gezien
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en ook de koning die sindsdien
de barre woestenij regeert

Het is dit bewustzijn dat ervoor zorgt dat de dichter ‘niet [kan] toestaan dat het land
verdort’. Want, zoals Starink in haar tweede bundel opmerkt, ‘de inscripties moeten
er nog zijn’ en ‘wat geschreven stond moet nog te lezen zijn’. Gérard de Nerval, aan
wie de dichteres wat thematiek betreft verwant is, noteert in zijn Aurelia, of de droom
en het leven: ‘Het magische alfabet en de mysterieuze hiërogliefen zijn slechts
onvolledig tot ons gekomen en vervormd door de tijd of door de mensen die belang
hebben bij onze onwetendheid. Laten we de verlorengegane letters en de uitgewiste
tekens terugvinden, laten we de onzuivere toonladders opnieuw stemmen, en we
zullen macht verwerven in de wereld der geesten.’ Het is de macht die in het oude
Egypte aan de letter als schriftteken, als hiëroglief werd toegeschreven. In de
ontcijfering van het zichtbare letterteken werd het onzichtbare kenbaar geacht. De
figuratieve tekens verwezen niet alleen naar de werkelijkheid, maar waren
tegelijkertijd ook allegorisch. Ze speelden met de symbolische waarde van het schrift,
met begrippen en inzichten waaraan een afzonderlijk woord wel kan refereren, maar
die het nooit in z'n geheel kan omvatten. De beeldtekens genereerden eerder gedachten
en gevoelens dan dat ze er de uitdrukking van waren. Het was de taak van de schrijvers
deze magische, werkelijkheidscheppende kracht van de taal te ontdekken en haar
complexe betekenissen te openbaren. Een opdracht die ook Gertrude Starink tot de
hare heeft gemaakt.
geen aanwijzing is gegeven dan
verborgen in de oudste lagen
het eerste vaatwerk met het eerste teken
ongehavend en nog nooit ontcijferd

Het enige middel nu, dat de moderne dichter tijdens deze zoektocht ter beschikking
staat, is de taal. ‘Een zijweg is er niet,’ schrijft Starink. En dat is zijn paradox. De
dichter moet in taal iets uitdrukken wat eigenlijk niet uit te drukken valt: ‘want de
cirkel is rond.’ De taal heeft immers haar magisch-mythische functie verloren. Ze is
voornamelijk een abstract middel geworden waarin de woorden slechts naar zich-
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zelf verwijzen en niet naar de ervaring van de werkelijkheid. Het eerste wat een
dichter dan ook te doen staat, is zich te bezinnen op het creatieve proces. Wat gebeurt
er tijdens het dichten? Het is op dit punt dat Starink overeenkomsten vertoont met
poètes maudits als Baudelaire, Mallarmé en De Nerval, en in Nederland met Gerrit
Achterberg. Net als deze dichters verbindt zij de zoektocht naar de mogelijkheden
van de poëtische taal met de afdaling naar de onderwereld, als de plaats van ontbinding
en wording.
dit is geen labyrint ik ken
de weg die deze gangen gaan
ik ken de treden van de trap
hun doel de duisternis
ik ken de nerven en de naam
van wie hier staan hun merg en merk
ik ken hun taal de tekens als
hun hese vochtstem stokt
zij kennen mij de grondkleur van
mijn meisjesmond mijn manie en
mijn maat ze weten van mijn komst
ze waarborgen mijn plaats

De afdaling in de onderwereld, die zoektocht naar de dichterlijke mede in de
‘grafberg’, zoals Gertrude Starink het noemt, is in haar gedichten analoog aan de
droom: ‘ik zag / wat ik die nacht zag toen ik dacht ik droom.’ En elders: ‘ze droomt
de slaapster die gestorven lijkt.’ Een droom waarin langzaam maar zeker een
verborgen, ondergronds gewelf zichtbaar wordt, ‘een stelsel van gangen en schachten
/ dat dwars door de heuvels ging’. Een droom waarin de werkelijkheid verdubbeld
wordt met een tweede leven en, zoals De Nerval schrijft, ‘het ik in een andere vorm
verder werkt aan ons bestaan’. En waar dan ook andere regels worden gehanteerd
en het gangbare wordt ingeruild voor het onbekende. Starink:
voor ik de kamer mocht zien
gaf hij me de pen waarmee ik
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dit schrijf gaf hij me dit papier
maar hoe weet de vogel dat ik
hier ben schreef ik en hij
de vogel komt voortaan hier
[...]
hij schreef geef je eigen papier
je kistje met verf je palet
je schets van de gele rivier
en waar zijn we hier schreef ik

Wat Gertrude Starink in haar gedichten doet, is de geschiedenis vertellen van deze
verkenningen door de mistige droomwereld: ‘en voor ik in / sliep hoorde ik de
misthoorn die gebiedt vertel me wat je ziet.’ Het zijn tochten door een innerlijk
landschap dat niet eerder in kaart is gebracht: ‘die kaart met rode stempels zegt me
niets / dacht je soms dat hier dag en uur ontcijferd wordt / en elke omweg die je hebt
gemaakt bewonderd.’ Maar voordat de ik de reis ‘kerend langs de onbetreden wegen’
kan beginnen, moeten er net als in een queeste een aantal beproevingen worden
doorstaan teneinde de sleutel te vinden die vrije doortocht verleent in de nachtelijke
onderwereld. Immers: ‘de ingang van de berg is onbekend / er is geen plattegrond.’
Daarbij bevindt de moderne dichter zich zoals opgemerkt in een paradoxale situatie:
hij moet vanuit de bestaande taal vertrekken om een nieuwe taal te vinden, en dat
kan niet anders dan door het brengen van offers. Een situatie die Starink in haar eerste
dichtbundel verwoordt:
ik kan niet weg van hier
met mijn geringde handen
ik breng de offerande

Het is dan ook de taal zelf die geofferd moet worden om de poort open te maken
naar de onderwereld, naar ‘de nacht waarin de sneeuw gaat schuiven / de oude sneeuw
over het oude land’ Daartoe heeft de schrijver verschillende middelen tot zijn
beschikking: ‘voor het vertrek kiest iedereen zijn wapen.’ Met een dolkmes in de
hand, of met een gesp of een haarspeld, ‘de sleutel tot de graf/ berg’, zoals Gertru-
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de Starink in haar laatste bundel schrijft, brengt haar alter ego de taal diepe wonden
toe die nooit zullen genezen. Het woord moet voorgoed gebroken worden, ‘sporen
moeten worden uitgewist’ en ‘alles wat geschreven staat verbrand’. De droom die
van oudsher ook met de zee, symbool van de oorsprong, de schepping uit het niets,
wordt geassocieerd, wast de ‘lijnen van de landkaart’. Er wordt als het ware een
nulpunt gecreëerd, een vertrekpunt vanwaaruit kan worden begonnen aan ‘de laatste
steen’, het gedicht waarin de poging wordt on-dernomen het Egypte uit de titels te
benoemen, een naam te geven. In haar eerste bundel laat Starink de zoektocht van
de ik naar de ‘krijtlaag’ van de taal nog eindigen in een erotische apotheose.
hij noemde mij
de naam van de versteende bloemen die
in wijdvertakte struikskeletten
hingen ook die noemde hij en voor wij
verder gingen nam hij de wijde ringen
van mijn vingers en met zijn handen
warmde hij mijn handen en mijn voeten
ik zag de nooit genezen kringen
om zijn pols en in zijn hals de oude
sporen toen hij mij voorging naar de vast
gevroren poorten betekend met de harde krijtbloem
ik wist mijn naam
het ijs begon te schuiven de uit
gebroken kamers kwamen vrij hij nam
mijn kleren en tilde mij de on
geschuurde drempel over en binnen
deed hij de koude banden om mijn hals
en om mijn polsen en hij kleedde mij
met grofgeweven linnen ik nam zijn
krijt en voor ik schreef bewoog het fijn
generfde weefsel van de wanden
en hij bewoog mijn hand zelf schrijven naar
de bloem omhoog

In Starinks tweede bundel is er sprake van een vrouw die de ik het ge-
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heim van het schrift heeft verraden door 's nachts in een boomstam tekens te snijden
en die met verse sneeuw, het symbool voor onbedorvenheid, in te leggen. Maar als
de ik aan de jij vraagt wat hij ziet - de ik, jij, hij, zij en wij in de gedichten vormen
samen de verschillende stemmen die de geschiedenis van het dichten vertellen antwoordt deze ‘krassen’. Hij kan de letters niet ontcijferen. Blankzeil uit Starinks
laatste bundel dankt zijn naam aan een doek waarvan de tekens door de zee zijn
uitgewist; hij symboliseert de vergeten taal van onze kindertijd, de taal in haar meest
zuivere vorm, als klankspel; ‘bedelkoning meesterknecht / edelsteen schedelbeen,’
dicht Starink in haar eerste bundel. Blankzeil vindt voor de ik de ontbrekende bladzijde
van het boek dat in de grafberg lag. Het blad is beschreven in een taal die Blankzeil
kent. Klank naar klank blijven de woorden dansen in het oor van de ik, maar ze kan
niet goed begrijpen wat er staat, ‘het was beschreven in een ander schrift’. De woorden
die van hun oude betekenissen zijn ontdaan, blijven in eerste instantie gehuld in een
‘mist die alles overtrok’. Ze komen over als een onverstaanbare droomtaal:
en koorgezan
gen die ik niet
verstond
weerklonken uit
de gang onder
de grond

Door het mes in de taal te zetten heeft de dichter de woorden vrije doortocht gegeven.
Vrije doortocht, maar waarheen? Losgesneden van de hen omringende werkelijkheid
hebben de woorden als het ware weer die oorspronkelijke, eerste stilte om zich heen
gekregen die zij hadden voor de schepping. Ze hebben een ‘ongewone kracht,’ schrijft
Gertrude Starink; ze hebben hun magie terug. De woorden zijn ‘als donzen veren /
zacht en zorgeloos’. Maar ze zijn nu zo licht dat ze overal naar kunnen verwijzen,
van alles kunnen betekenen, ze zijn ‘windgewijd’. Ontdaan van hun betekenissen
hebben de woorden geen vat meer op de wereld en zijn dus ook niet bruikbaar als
materiaal voor een nieuwe wereld. Daarom doen zij zich tegelijkertijd voor als lege
tekens, als stemmen die geen geluid maken, als vuren die in stilte sterven, als ‘bomen
die verstijfd van kou / hun bloesem dra-
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gen als een kroon van ijs’. In plaats van een werkelijkheidscheppende kracht ervaart
de dichter ze sinds de brug die ze verbond verdween eerder als een belemmering,
als onvruchtbaar. Vandaar dat er in de moderne poëzie zo vaak woorden als graniet,
steen, zand, grint en gruis worden aangetroffen. Denk maar aan T.S. Eliots beroemde
The Waste Land of aan Paul Rodenko's Woorden van steen. Ook Starinks ‘schip met
de twee raven’, als symbool voor de tocht door de onderwereld, loopt op een gegeven
moment het risico te stranden: ‘tot de doorgang versperd / werd door [...] grint en
gruis.’ Het is in haar derde dichtbundel dat degene die in de cursieve gedeelten aan
het woord is de ik waarschuwend toespreekt:
ik heb geen blankzeil vrijgesteld
zijn naam hoort op de laatste steen
onthoud dat als hij op je ligt
of jullie sterven allebei

Pas als blankzeil en steen, ofte wel klank en beeld, naam en teken, taal en
werkelijkheid, op elkaar betrokken worden, bestaat de mogelijkheid dat er op de
grens van beide nieuwe betekenissen ontstaan. Starink formuleert dit in het
openingsgedicht van haar derde bundel als volgt: ‘ik ben begonnen aan de laatste
steen / en waar de namen door de tekens heen / gaan vormt zich langs de rand een
nieuwe zin.’ Zoals uit het allereerste citaat al bleek, is het voor het schrijven van
poëzie niet alleen noodzakelijk dat er één is die de taal kent en één die het plan kent,
maar ook één die de stenen onderscheiden kan, een gids.
de route was al vastgelegd de koers wordt op
gemaakt uit as ik gids je als je op mijn wenk
de fakkels brandend naar de stallen brengt

Die gids ‘kent de letters van het alfabet’. Hij vertegenwoordigt het sturende principe
in de poëzie, de techniek, de macht over de taal die Thot had en die er zorg voor
draagde dat de reis door de onderwereld niet in dolen verzandde. Hij is de stem die
de ik uit haar droomwereld wekt. Door middel van oefening en techniek kan de
poging ondernomen worden de nachtelijke beelden aan het licht te brengen. Zo krijgt
blankzeil taalles, net als de ik in de tweede bundel van Starink:
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op de wand en overal geweven
in de dekens dreven in het goud
getint bestek overal zag ik de
zelfde tekens een woord hij spelde het
en hij herhaalde het tot ik vertrouwd
was met de klanken en het zeggen kon

Nadat de verbeelding de taal ontbonden heeft, moeten er opnieuw verbindingen
worden gemaakt. Gesp en riem horen bij elkaar. ‘De wilde haarbos’ vraagt om een
lint. Na de afdaling in de onderwereld is er een tweede tocht nodig, de weg omhoog
naar het licht, dat wil zeggen: richting nieuwe betekenissen. De techniek vormt hierbij
het constructieve element. Zij levert het gereedschap voor het spel met betekenissen
en klanken, en zorgt ervoor dat de subjectieve verbeeldingswereld en het objectieve
doel, het materiaal en de idee aan elkaar gerelateerd worden. In haar debuutbundel
heeft Gertrude Starink dit dialogische principe niet alleen inhoudelijk maar ook
visueel aanschouwelijk gemaakt in een gedicht dat tien pagina's beslaat en begint
met de woorden ‘na zeven jaar het land vruchtbaar de graan’. Een gedicht dat wellicht
ook verslag doet van haar eigen inspanningen: de twintig passages kwamen in een
periode van zeven jaar tot stand. In het cursieve gedeelte van het vers is een ik aan
het woord die het huis opnieuw heeft gebouwd, aan de overkant, op een veilige plek
waar de grond weliswaar vooralsnog onvruchtbaar is maar niettemin ontgonnen kan
worden. Daaronder doolt een tweede vertellende ik door de lege kamers van een huis
waarin de wind vrij spel heeft en de dood rondwaart.
In haar laatste bundel heeft Gertrude Starink het dialogische procédé op weer een
andere manier vormgegeven. De gedichten zijn daar zij aan zij als tweelingen
symmetrisch over de pagina's verdeeld - vorm, ritme en metrum komen overeen.
Alleen het eerste vers en het laatste staan apart op een pagina, maar zij spiegelen
elkaar weer, en lijken zo het Oudegyptische magische, cyclische principe te reflecteren
dat de schepping zich telkens weer kan herhalen, dat ze nooit voltooid is.
Die cirkelende beweging van het schrijven wordt ook gesuggereerd door het
ontbreken van hoofdletters en leestekens, en het gebruik van enjambementen.
Tegelijkertijd verwijst de afwezigheid van enige interpunctie naar een droomtaal, of
naar het droombeeld van
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een taal die verwant is aan de hiërogliefen die in eerste instantie ook geen leestekens
kenden. Deze vormeloosheid zou kunnen verzanden in onbegrijpelijkheid ware het
niet dat Starink haar woorden aan een strak metrum heeft onderworpen, waardoor
ze de kracht krijgen van gesproken taal. En tegenover het gegeven dat de versregels
soms midden in een woord worden afgebroken zonder dat het eindrijm dat verlangt,
staat weer het gebruik van eenvoudige woorden dat maakt dat deze gedichten toch
niet moeilijk te lezen zijn.
Om de beelden die de dichter uit zijn onbewuste heeft opgediept te verhelderen heeft
hij verschillende stijlmiddelen tot zijn beschikking die ieder op hun eigen specifieke
wijze het dialogische principe vertolken. Zo maakt Gertrude Starink regelmatig
gebruik van de herhaling en het oxymoron. In haar gedichten dankt de herhaling haar
effect vooral aan de variatie die zij aanbrengt, waardoor zij niet alleen
magisch-bezwerend werkt maar ook nieuwe betekenissen produceert. De herhaling
biedt aldus de mogelijkheid om de meervoudigheid van de poëtische taal te
onderzoeken zonder dat de betekenissen naar alle kanten uitwaaieren. Waar in de
droom allerlei onvermoede betekenissen zich manifesteren, daar tast Starink door
middel van verschuivingen en nuanceringen in motieven en zinswendingen, soms
zelfs in hele gedichten en tweelinggedichten, al die mogelijke betekenissen af. In
haar derde bundel, waarin de herhaling het meest dwingend aanwezig is, echoën de
woorden ‘ontzien door stormen heet het windgewijd’ enkele pagina's later door in:
‘oorzaak van stormen heet het windgewijd’. De herhaling geeft Starink niet alleen
de gelegenheid om verschillende, soms zelfs tegenstrijdige betekenissen van een
woord te onthullen, maar ook om woorden te laten corresponderen die op het eerste
gezicht niet direct iets met elkaar te maken hebben. In de variaties ‘wekt een verkilling
van het mensenbloed’ en ‘wekt een ontregeling van het mensenbloed’ bijvoorbeeld,
koppelt zij de woorden ‘verkilling’ en ‘ontregeling’ aan elkaar, waardoor de
betekenissen van het ene woord worden verdubbeld met die van het andere. Wanneer
het gaat om de herhaling van hele gedichten maken de dwarsverbindingen en
overeenkomsten de dialogische werking op inhoudelijk niveau nog groter. Ze worden
richtinggevend bij het lezen van de vele aspecten die in haar gedichten samen het
verhaal van de poëzie vertellen. jij die de zin veranderd hebt
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wie denk je dat jouw blankzeil is
laat je hem leven dan zal ik
geen schip meer klieven op jouw klif

En dertig pagina's verder:
jij die de zin maar niet voltooit
wie denk je dat jouw blankzeil is
vraag hem zijn naam en dan zend ik
geen schip meer naar jouw klif

Ook het oxymoron is een stijlfiguur waarin zowel de betekenisproducerende als de
magische kracht van de taal tot uiting komt. Doordat in het oxymoron twee elkaar
uitsluitende werelden elkaar ontmoeten, ontstaat er een over-de-grenssituatie, een
niemandsgebied, waar ze tegelijkertijd hun antithetische karakter verliezen en
behouden. Het oxymoron vormt als het ware een ‘vaargeul’, een ‘ravijn’ naar dat
waarnaar de dichter op zoek is maar wat eigenlijk niet in taal is uit te drukken. Het
is in woorden als ‘meesterknecht’, ‘bouwval’, ‘lichtend neveldek’, ‘dan ziet haar
slapend oog’ en versregels als ‘de berg zal nachten lichter zijn dan ooit’ dat Gertrude
Starink een passage ontwerpt of, zoals ze het ergens noemt, een herberg voor de
‘twee verbannen goden’. Daar zijn verbeelding en werkelijkheid nog niet gescheiden,
daar sluiten het onzegbare en het zegbare, duisternis en licht elkaar niet uit maar in,
en kan het duistere rijk van de twee goden even ontsloten worden:
de vuren sterven in stilte
en in duisternis
wordt de zwarte ster gewijd

Op een ander verstechnisch niveau wordt de dialogische of cirkelende structuur van
Starinks gedichten eveneens zichtbaar: in de al eerder genoemde verwisselbare,
poëtische posities van de ik, jij, hij, zij en wij, en in het vraag- en antwoordspel
waaruit veel van haar gedichten bestaan - of dat nu een innerlijk commentaar is
‘misschien dacht ik heb ik me maar vergist’ of een tweegesprek tussen een jij en een
ik, zoals:
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wacht zei jij voor de lamp verdwijnt wil ik
een afdruk maken van de voet waarmee
vroeg ik wel met mijn bloed neem dan het mijne

De lamp waarvan in deze versregels sprake is, is een lotuslamp. In het oude Egypte
was de lotus, een van de symbolen van de schepping van het licht, het leven uit het
niets, het water, de duisternis. 's Avonds sluit de lotus haar bloem en verdwijnt ze
onderwater; 's morgens komt ze weer boven en gaat ze open. Starinks lotuslamp
refereert aan de Nijl-bloem in die zin dat ze twee kelken heeft waarin een
‘tweelingvlam’, symbool van vernietiging en wording, brandt. Elke kelk is omwonden
met een riem. Met het rode bloed uit een wond dat de gesp heeft veroorzaakt, is de
cirkelvormige voet van de lamp nagetekend op blank katoen, een ‘grafdoek’. In dit
beeld dat Starink in haar laatste bundel schetst van de lotuslamp komen alle lijnen
van haar gelaagde poëzie samen: materiaal, idee en techniek, destructie en
reconstructie, duisternis en licht, de magische en de werkelijkheidscheppende kracht
van de taal. Zoals in het oude Egupte de magische kracht van de goden aangeduid
werd door een kring van vuurhiërogliefen, zo heeft ook Starink om de ronde voet
van de lotuslamp heen haar tekens gebeiteld op zoek naar de kern van de poëzie.
Daar, aan de voet begint het dichten.
en tekens stonden om de cirkel heen
en lijnen liepen naar het middelpunt
het leek of ik de tekens lezen kon
het was die dag dat ik de zin begon

Starink lijkt het beeld van de lotuslamp ook te gebruiken als waarschuwing dat een
gedicht niet uit gedachten bestaat maar uit woorden, zoals Martinus Nijhoff het ooit
formuleerde.
dit is het schip de lotuslamp
het vaart alleen van ramp naar ramp
en menigeen die dat niet wist
en enkel afging op zijn ster
is aangevaren in de mist
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Ondanks ‘al de krachten die ik won,’ zoals Starink opmerkt in het slotgedicht van
haar laatste bundel, ondanks alle techniek die een dichter zich eigen heeft gemaakt
om de beelden die hij uit zijn onbewuste heeft opgediept te verhelderen, houden die
poëtische woorden altijd een duistere kant. Zoals de droom onderworpen is aan
specifieke vormings- en bewegingswetten die niet voor honderd procent te verklaren
zijn omdat zij zich buiten onze wil om voltrekken, zo behoudt ook de poëzie die zich
richt op de dieper gelegen lagen van onze taal iets bedrieglijks, een
onverklaarbaarheidsmarge - voor zowel de lezer als de schrijver.
al varend heb ik vaak gedacht
er is geen overkant het is bedrog

Hoe precies de dichter zijn beelden ook weegt, bij poëzie die erop uit is het
grensgebied van verbeelding en werkelijkheid te exploreren vindt de eigenlijke
ervaring pas plaats tijdens het schrijven zelf. Hans Andreus heeft de bondigste definitie
hiervan op papier gezet: ‘de man die schrijft verandert / steeds weer in zijn schrijvende
hand / die meer weet dan een mens kan geloven.’ In de toelichting op haar vertaling
van Marina Tsvetajeva's Brief aan de amazone citeert Gertrude Starink een essay
van de Russische dichteres over de dichtkunst: ‘de toestand van creativiteit is een
toestand waarin een macht bezit van je heeft genomen: in jou huist iets of iemand
en jouw hand is de vervuiler niet van jezelf maar van hem. Wie hij is? Dat wat door
jou wil bestaan.’ Zelf dicht Starink: ‘de wond zal niet genezen / ik ben hem
toegewezen.’
De poëzie is geen uitlaatklep voor emoties maar ontsnapt aan emoties, schrijft
T.S. Eliot: ‘zij geeft geen uitdrukking aan de persoonlijkheid maar ontsnapt aan die
persoonlijkheid.’ In het scheppingsproces is het met andere woorden onbelangrijk
wie of wat je bent. Starink:
vraag niemand waar ik woon hoe ik nu heet
vraag niet met wie ik slaap ik slaap alleen
vraag niemand of ik veel veranderd ben

Niet alleen de taal wordt geofferd maar ook de persoon van de dichter. Hij is niet
zozeer de schepper van het gedicht als wel de ontdek-
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ker. Door middel van zijn techniek heeft hij tussen en in woorden allerlei nieuwe
betekenissen blootgelegd, maar dat proces heeft hij niet in de hand. ‘Ik kreeg geen
adem meer en ik sloot mijn ogen / ik wist niet of ik liep of lag of stond,’ dicht Gertrude
Starink. De poëtische taal kent een eigen logica, klanken, beelden en betekenissen
grijpen op een manier in elkaar die buiten de dichter omgaat. De dichter wikt, het
vers beschikt, zo karakteriseert Paul Rodenko dit proces. Elk woord is, zoals Starink
schrijft, als ‘een steen gevangen in een ring van stenen’. De dichter mag dan een
passage hebben gecreëerd voor de ‘eerste’ woorden, hij heeft tegelijkertijd iets
opgeroepen waarmee hij onbekend is. ‘Toen riep ik zonder dat ik wist wie,’ zegt de
ik in Starinks tweede bundel tij dens haar tocht door de gangen van de onderwereld.
Die ik ontdekt vervolgens een cirkel waarin een vrouw staat, ‘de bron van al het
licht’ - wellicht dezelfde vrouw die de ik het schrift heeft verraden. Ingehouden zingt
ze maat voor maat de hagedissen (symbolen van dood en wederopstanding) naar hun
plaats in de kring waar ze van kleur veranderen. De eerste drie regels van het lied
gaan als volgt:
wie als mijn vijand komt zal
gaan als mijn afgezant zal
staan waar ik stond zal

En dat is precies wat de dichter tijdens het dichten overkomt. Hij is slechts een
katalysator in het creatieve proces. Hij kan niet anders dan ook in die toverachtige
taalcirkel stappen en meezingen. Wees hij in eerste instantie de taal af, nu moet hij
wel ja antwoorden, zoals Starink het uitdrukt.
ik wist dat ik de cirkel in moest gaan
hij keek me aan en wilde dat ik zong

Wat voor de schrijver geldt, geldt ook voor de lezer van Starinks gedichten. Die
vertellen weliswaar het verhaal van de poëzie, maar zijn allerminst episch in de
gebruikelijke zin des woords. Ze ontberen niet alleen, zoals gezegd, leestekens en
hoofdletters, maar ook allerlei conventionele aanduidingen van plaats, handeling en
tijd. De lezer krijgt geen mogelijkheden tot identificatie. De beelden die Starink
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gebruikt, verzwijgen eerder de idee die aan haar poëzie ten grondslag ligt dan dat ze
deze benoemen. Zo verschuift in haar eerste bundel de hoofdzaak zodanig naar de
achtergrond ten behoeve van schijnbaar bijkomstige beelden dat de gedichten ook
gelezen kunnen worden als een verslag van de weg die een jonge vrouw aflegt naar
de volwassenheid en haar minnaar. En wanneer Gertrude Starink, zoals in haar laatste
bundel, wel namen geeft, dan houden ze iets onbepaalds, zoals isos (de gelijke) en
nemo (niemand).
De nieuwe metaforen die ze creëert, scheppen dan ook een in zichzelf besloten
realiteit, een nieuwe mythe, waarin ook de lezer moet geloven wil hij geen
buitenstaander blijven. Ook hij dient in die magisch-mythische cirkel te stappen, een
afgezant te worden. Alleen dan kan hij samen met Starink stap voor stap op weg
gaan naar Egypte, de tocht door de poëzie ondernemen. Een reis waarbij elk gedicht
fungeert als een tijdelijke rustplaats, als een herberg vol geheimen en schatten. Daar
leert de lezer een fascinerende wereld kermen waarin inzichten worden uitgedrukt
die net als in de hiëroglief nooit helemaal te doorgronden zijn. Starinks taalgebruik
mag dan nergens nadrukkelijk poëtisch zijn, haar beelden behouden ondanks de
eenvoudige woorden waarin ze gevat zijn iets raadselachtigs:
driemaal mijn vingers maan na maan na maan geen
van mijn slapers heeft je naam gezegd
schipper en voerman om en om gelegd
weer geen weer geen zegt kist na kist na kist

Niettemin krijgen deze beelden omdat ze op een idee betrokken zijn, een enorme
poëtische geladenheid en zeggingskracht. Ze zijn niet louter subjectief of willekeurig,
maar hebben een suggestieve werking. Ze zijn duister en licht tegelijk; in de concrete
beelden klinken allerlei ondergrondse betekenissen mee.
In De glanzende kiemcel doet Simon Vestdijk een leesvoorstel die recht doet aan,
zoals hij zegt, een poëtische werkelijkheid die als een kiemcel allerlei mogelijkheden
in zich draagt, maar ook een werkelijkheid op zich is. Je zou kunnen zeggen dat deze
beschrijving van wat hij ook de essentie van de poëzie noemt, sterk verwant is aan
het oxymoron of de herhaling die haar effect dankt aan nuanceringen. In beide stijlfi-
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guren moeten immers ook werkelijkheid en mogelijkheid niet zozeer naast elkaar
gezien worden als wel in elkaar, in een schemerig, schaduwrijk tussengebied. Maar,
om weer bij Vestdijk terug te keren, aangezien we die mogelijkheden niet op
ondubbelzinnige wijze kunnen zien, moeten ze op een ander manier ervaren worden,
via de vluchtige zijblik, ‘het naast de dingen kijken’. Zijn list om het raadsel van de
poëzie op te sporen berust op de werking van het zogenaamde schemerzintuig. Een
zwak lichtgevende ster - een ‘zwarte ster’ in de woorden van Starink - krijg je het
beste te zien wanneer je hem niet fixeert maar er vlak naast kijkt, met een terloopse
blik. Doordat je dan waarschijnlijk ook een sterker stralende ster in het oog krijgt en
die op normale wijze fixeert, krijgt de schimmige ster duidelijker contouren. Een
methode die overeenkomt met de ontcijfering van de hiërogliefen op de zogenaamde
Rosetta-steen en berust op analoog redeneren, wat inhoudt dat je regelmatig terugkeert
naar hoe en in welke context de woorden eerder werden gebruikt. Zoek in de duistere
zee van de verbeelding naar betekenissen door middel van de boot met ‘het steeds
herhaald reliëf,’ lijkt ook Gertrude Starink de lezer te willen aanraden.
Haar gedichten kunnen, zoals is gebleken, na een zorgvuldige tekstanalyse en
tekstvergelijking in een bepaald perspectief geplaatst worden - die van de gedoemde
dichters die hun tocht door de onderwereld paren aan een klassieke vormwil - toch
zijn ze nooit helemaal ten volle te definiëren, daarvoor zijn er te veel verschillende
stemmen in haar poëzie aan het woord en daarvoor zijn de verhalen die er verteld
worden te complex en te tegenstrijdig. Ondanks de hoopvolle, erotische samensmelting
aan het einde van Starinks debuutbundel blijft haar poëtisch avontuur onvoltooid;
de gestelde opdracht wordt niet volbracht. De weg die de ‘helleveeg’ in haar laatste
bundel neemt, leidt slechts naar een klif, het grensgebied tussen land en zee,
werkelijkheid en verbeelding: ‘ik loop het pad dat naar de klifrand leidt.’ Daar op
die klifrand treft de ik een huis aan waarvan ze niet wil weten of het ‘in aanbouw of
in puin moet zijn’. In Starinks tweede bundel staat
het huis heet de ruïne niemand hier
weet dat het niet verwoest is maar onaf
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niemand vermoedt dat ze hetzelfde zijn
de steigers en de stokken van de wijn

De poëtische paradox maakt het onmogelijk de oorspronkelijke taal van het oude
Egypte te benoemen. Het gaat uiteindelijk om het onzegbare, en dat een naam geven
betekent tegelijkertijd een verraad daaraan. Alleen in stijlfiguren waarin de definitieve
betekenis zo lang mogelijk wordt uitgesteld, zoals in de metafoor, de herhaling en
het oxymoron, kan dat wat niet uit te drukken is benaderd worden. Dergelijke
stijlfiguren zijn de doorgangswegen die de verbinding vormen, zoals Gertrude Starink
schrijft, tussen ‘zo moet het zijn geweest in vroeger tijd’ en ‘zo had het moeten
worden’. In deze tussengebieden, waar de grenzen vervloeien tussen verbeelding en
werkelijkhied, tussen begin en einde, kan er iets van die ervaring van de hiëroglief
teruggevonden worden. Het is dan ook in de schemering, de mist, de nevel, de modder,
het slib, het varen (met de veerman als typische overgangsfiguur), het waken, het
wachten, kortom overal waar van een overgang sprake is, dat Starink zich het liefst
ophoudt, daar kan ze haar twee vuren branden, die van destructie en constructie, één
aan elke kant. Vooral het dichten voorgesteld als wachten - het wachten op de
uiteindelijke betekenis, het wachten op de laatste, ontbrekende gast zoals Starink het
noemt in de slotregel van haar laatste bundel - neemt een pregnante plaats in.
dagen en nachten heb ik gewacht
op de eerste geluiden heb ik gedacht
hoe de sneeuwvracht zou slinken hoe het zou
klinken als stammen en huiden de schut
ting rondom langzaam de stilte verdringen

Dit wachten als poëtische houding in de hoop die eerste taalgeluiden waar te nemen
is niet zozeer een passief als wel een actief wachten, want alleen tijdens het dichten
kan er een glimp van die ‘oorspronkelijke’ taal worden opgevangen. Zoals in de
Egyptische mythologie de schepping gezien werd als iets wat zich telkens weer
herhaalde en vernieuwde, zo kan ook Gertrude Starink steeds opnieuw beginnen aan
de laatste steen, eindeloos voortgaan in de richting van haar utopische Egypte. Aan
dit obsessieve pogen ontleent haar poëzie haar
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overtuigingskracht. Het is uiteindelijk de ‘weg’ die telt, en niet de bestemming. De
schepping is geen eenmalig, voltooid werk. Integendeel, zij moet voortdurend herhaald
en bevestigd worden om het verlies - tijdelijk - ongedaan te maken, want: ‘deze
wedstrijd win je niet.’

Eindnoten:
1 In de poezie van Gertrude Starink zijn meerdere stemmen aan het woord Deze worden onder
meer aangeduid door middel van gecursiveerde en niet-gecursiveerde passages. In de citaten
in dit essay is deze vorm gehandhaafd.
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Medewerk[st]ers
Christine D'haen schrijft essays, verhalen en gedichten. Onlangs verscheen haar
essaybundel Een paal, een steen. Esther Jansma [1958] publiceerde de
dichtbundels Stem onder mijn bed (1988), Bloem, steen (1990) en Waaigat (1993).
Onlangs verscheen haar romandebuut Picknick op de wenteltrap. Truusje van
de Kamp is neerlandica en redacteur van Lust & Gratie. Marja Loomans [1961]
schrijft literaire kritieken en is redacteur van Lust & Gratie. Y. Né [1958] is
beeldend kunstenaar en dichter. In 1994 verscheen haar poëziebundel Dun land
(De Bezige Bij) en verzorgde zij een boek-project over de componist Daan
Manneke met de titel Liggen in een graf (1996). Daarnaast schrijft zij
poëzierecensies voor De Stem. Annelies Passchier [1955] is redacteur van Lust
& Gratie en publiceerde de verhalenbundel Mors (1990) en de roman Een vorstelijk
hotel (1993). Désirée Schyns [1959] is vertaalster Frans en literair journaliste.
Marjoleine de Vos [1957] is redacteur van NRC Handelsblad.
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[Nummer 54]
Hoewel de literatuur een grote leugen is,
weet zij bij de lezer een ervaring van waarheid teweeg te brengen.
Schrijvers zijn leugenaars. En niet alleen
schrijvers. De lijfspreuk van de in 1994
overleden uitgever Michel Vassallucci was
een uitspraak van Jean Cocteau: ‘Ik ben een
leugen die altijd de waarheid spreekt.’
De vraag naar wie er spreekt in een literaire
tekst is in feite de vraag naar hoe de leugenaar zich daarin wenst voor te doen.
Hoe harder er wordt gelogen, hoe beter er
wordt geschreven. In dit nummer komen
leugenaars in velerlei gedaanten aan bod.
Welke waarheid verraden ze?
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Wat gebeurt er wanneer een auteur zich verschuilt achter een ander
(geslachtelijk) ik? Wie spreekt er dan? En waar eindigt het literaire spel
en begint de leugen? Een ding is zeker: de auteur is minder dood dan ooit
wanneer hij zich voordoet als een ander.
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Marleen Slob
De stem van een ander
Literaire mystificaties
Kort geleden debuteerde Stella Napels met de dichtbundel Lippendienst. ‘Stella
Napels (1953) wordt ons als dichteres voorgesteld, maar het zou me niet verbazen
als er een man achter schuilging, die langs deze ongebruikelijke weg wat masculiene
dromen ventileert,’ schreef Vrij Nederland-criticus Rob Schouten naar aanleiding
van haar ‘bundel vol standjes op hetzelfde thema’. Een lezeres van Vrij Nederland
reageerde met een ingezonden brief, waarin ze stelde bijna zeker te weten dat Napels
wel degelijk een vrouw is, en ‘dat Lippendienst een verslag is van de ont-eigening
van een weerloze vrouw, die zich desondanks teweerstelt: [...] het schrikbewind dat
door de man wordt uitgeoefend, is authentiek opgetekend.’
Maar Schouten heeft gelijk: Napels is een pseudoniem van Walter van de Laar,
die onder de naam Victor Vroomkoning al jaren poëzie publiceert en de laatste jaren
ook gebruik maakte van het pseudoniem Mathilde Lippens. Tegenover Annemiek
Neefjes van Vrij Nederland verklaarde Van de Laar dat hij erotische poëzie had
willen schrijven ‘en om het extra moeilijk te maken, wilde ik het vanuit een vrouw
doen. Kennelijk heb ik het toch ergens verkeerd gedaan. ’
‘Mijn poëzie is erotisch,’ zei Van de Laar, ‘en dat betekent óók geweld, in
woorden.’ Dat is dan waar hij het waarschijnlijk verkeerd heeft gedaan. Maaike
Meijer laat elders in dit nummer van Lust & Gratie zien dat seksualiteit vooral in
poëzie van mannen als ‘heftig en gewelddadig’ wordt verbeeld, met man en vrouw
als antagonisten. Waar Meijer de associatie van de penis met een geweer bij vrouwen
nog niet gevonden heeft, komt die in het werk van mannen volgens haar frequent
voor. Ook bij Napels wemelt het van de suggestieve wapenmetaforiek: ‘Zo wilde hij
het: ik als opgejaagd/hert, hij die zijn hagel in me/schoot’; ‘Het eenmans
vuurpeloton/staccatoot de ultieme/imperatief: Wijd!/het salvoot dubbelloops.’ Er is
zelfs een gedicht dat ‘Schiettent’ heet en eindigt met ‘in de roos, mijn schijf’.
‘Zo spreekt alleen een heer die zich in een zelfgemaakte dame verplaatst,’
constateerde Gerrit Komrij in NRC Handelsblad.
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Eerdergenoemde Vrij Nederland-lezeres zal zich hierdoor niet uit het veld laten slaan:
‘mocht Napels toch een man blijken te zijn, dan nog is de opgeroepen werkelijkheid
waarachtig,’ zo eindigt ze haar ingezonden brief.

Verzinsel
Maar wat gebeurt er nu wanneer auteurs zich verschuilen achter een ander
(geslachtelijk) ik? Wat is het effect van een vrouwelijk pseudoniem voor een
mannelijke schrijver (of omgekeerd)? Wie spreekt er dan?
Een pseudoniem alleen, daarover zal niemand vallen, maar wat als aan dat
pseudoniem een fictieve biografie wordt gekoppeld? Andreas Burnier debuteerde in
1965 ‘als man’. Haar foto op de achterflap van haar eerste roman, Een tevreden lach,
is met pen van een baardje voorzien en de flaptekst vermeldt dat de auteur als jong
archeoloog anderhalf jaar te werk werd gesteld op een Grieks eiland. ‘Op het dak
van zijn spiti, tussen de drogende maïs, schreef hij daar Een tevreden lach.’ Een
doorzichtige vermomming in de traditie van George Eliot (Mary Ann Evans) en
George Sand (Aurore Lucie Dupin), schrijfsters die zich een mannelijk pseudoniem
aanmaten om serieus genomen te worden, en een grap in de lijn van het boek.
Maar waar eindigt het literaire spel en begint de leugen?
Een ding is zeker: de auteur is minder dood dan ooit wanneer hij zich voordoet
als een ander. We willen graag geloven dat een werk op z'n eigen merites beoordeeld
wordt, maar mystificaties laten zien dat ook andere factoren een grote rol spelen:
wordt de mystificatie ontmaskerd, dan leidt dat niet zelden tot herziening van het
oordeel over het werk van de mystificant.
Een goed voorbeeld is Minnebrieven van een Portugese non door Marianna
Alcoforado (besproken door Marja Loomans in Surplus, september/oktober 1997).
In 1669 worden de Lettres portugaises anoniem gepubliceerd bij een Franse uitgever.
Vijf wanhopige liefdesbrieven waarin een vrouwelijke ik-figuur, een Portugese non
die zich Marianna noemt, zich richt tot haar gewezen minnaar, een Franse officier.
Het boek wordt een succes en iedereen vraagt zich af wie toch die Franse officier is.
Een eeuw later verwedt Jean-Jacques Rousseau zijn hoofd eronder dat de auteur een
man moet zijn geweest omdat vrouwen nooit zo mooi en zo waarachtig zouden
kunnen schrijven.
Aan het begin van de vorige eeuw duikt een mogelijke auteursnaam op: Marianna
Alcoforado. Nu is er opwinding over het feit dat een
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vrouw, een religieuze nog wel, haar gevoel zo natuurlijk en authentiek heeft verwoord.
Rilke vertaalt de brieven opnieuw in het Duits. Marianna is voor hem het toonbeeld
van een vrouwelijke, mateloze, zichzelf vergetende liefde en hij roemt haar
ongekunsteldheid. Begin deze eeuw komt de onthulling: de auteur is een man, ene
Guillereagues, een diplomaat onder Lodewijk XIV en tweederangs auteur. Vanaf
midden jaren vijftig volgt dan de canonisering: de vijf brieven zouden overeenkomen
met de vijf akten van het klassieke drama, vormen een literair meesterwerk en ook
nog eens de eerste monologue intérieur van de literatuurgeschiedenis. ‘Van
vrouwelijke eenvoud naar mannelijke genialiteit,’ aldus Loomans.
Een in zekere zin omgekeerd geval is dat van de Franse Danielle Sarréra, die zich
in 1947 op zeventienjarige leeftijd voor een trein wierp. Ze liet drie schriftjes na. De
drie lyrische, krankzinnige verhalen die die schriftjes bevatten, verschenen in de
jaren zeventig in het Franse literaire tijdschrift Le Nouveau Commerce en werden
omarmd om ‘de authentieke vrouwelijke stem’ die er uit sprak. Toen enige jaren
geleden de eerste Nederlandse vertaling van haar werk verscheen, was echter net
bekend geworden dat Sarréra een verzinsel was van een mannelijke schrijver. De
tekstbezorger van Sarréra, Frédérick Tristan, had de teksten in de vroege jaren vijftig,
toen hij begin twintig was, zelf geschreven. Danielle Sarréra was voor hem ‘een
ander ik’. ‘Ze stond me zeer na. Ik heb haar gevormd naar mijn opstandigheid en
tederheid. Misschien was ze de zus die ik nooit had gehad,’ zei hij in een interview.
Maar feministische literatuurbeschouwers betoonden zich teleurgesteld.
Literatuurwetenschapster Pamela Pattynama: ‘Moet ik deze travestie opvatten als
het zoveelste geval van een corrupte man die over de rug van vrouwen zijn lied,
gekweld of niet, wil laten horen?’ ‘Een uitzonderlijke vrouwelijke tekst wordt [...]
de warrige verhandeling van een “mannelijk subject in crisis”. En de bewondering
voor de moed van de jonge adolescente maakt plaats voor misprijzen voor een man
die “onderduikt”,’ stelt Xandra Schutte vast in Lust & Gratie 38.

Diefstal
Binnen de eigen sekse kan natuurlijk ook gemystificeerd worden. De Australische
schrijfster Helen Darville schreef onder de naam Helen Demidenko een bestseller
over haar Oekraïense achtergrond (The Hand that Signed the
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Paper, 1994). Een achtergrond die een jaar later - en niet dan nadat Demidenko
verschillende literaire prijzen, waaronder de Miles Franklin Award for Best Australian
Novel 1995, had gewonnen - geheel verzonnen bleek. De zaak deed de reputatie van
Darville geen goed, maar sprak wel tot de verbeelding: in de volgende Gay and
Lesbian Mardi Gras Parade liepen talloze Helen Demidenko look-a-likes in traditionele
Oekraïense klederdracht aan de kop van de stoet. Een journalist merkte op dat Helen
de bekendste female impersonator van Australië was geworden. (Het geval
Demidenko doet denken aan de kwestie Kosinski. Zwierf Kosinski als zesjarige
oorlogswees nu wel of niet alleen door Polen? En doet dat er iets toe bij de beoordeling
van The Painted Bird?)
Begin dit jaar ontstond er in Australië opnieuw grote beroering toen bleek dat
Eddy Burrup, een aboriginal-schilder die de afgelopen jaren een behoorlijke reputatie
had opgebouwd, een tweeëntachtigjarige West-Australische vrouw van Ierse komaf
is. Burrup, genomineerd voor de hoog aangeschreven Australische Sulman-prijs voor
landschapsschilderijen, heet in werkelijkheid Elizabeth Durack. Durack schildert in
een stijl die veel weg heeft van de aboriginal-stijl. Haar schilderijen maakten deel
uit van de rondreizende tentoonstelling Native Title Now en hingen in gerespecteerde
musea op de afdeling authentieke aboriginal-kunst. De reacties op de onthulling
liepen uiteen. Een curator van aboriginal-kunst die werk van Burrup tentoonstelde
nadat ze gehoord had dat hij nauwelijks Engels sprak en ergens in de wildernis
woonde, vroeg zich af hoe iemand zich een dergelijke cultuur durfde aan te meten.
Een galeriehouder in New South Wales tilde er niet zo zwaar aan. Wie het geschilderd
had, kon hem niets schelen, het ging hem om het schilderij. De directeur van de
Australische belangenorganisatie voor inheemse kunst sprak van ‘culturele diefstal’,
terwijl kunsthistoricus Robert Smith meende dat Duracks ‘creatie’ van Eddie Burrup
haar tot een nog veelzijdiger artieste maakt: ze is nu niet alleen beeldend, maar ook
literair kunstenaar, vond Smith. Andere commentatoren sloten zich daarbij aan. ‘Het
is toch prachtig dat een tweeëntachtigjarige vrouw niet alleen het talent, maar ook
de fantasie heeft om zo'n mystificatie op touw te zetten,’ schreef een Australische
krant. Een week later kwam er een nieuwe onthulling: de jeugdige Wanda Koolmatrie,
een aboriginal-schrijfster die met haar autobiografische roman My Own Sweet Time
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(1994) veel succes oogstte (ze ontving onder meer de Dobbie Award, een nationale
prijs voor ‘the best first novel by a woman writer’), bleek Leon Carmen te zijn, een
zevenenveertigjarige blanke man uit Sydney. ‘Wanda Koolmatrie is het pseudoniem
van Leon Carmen, wiens eerste boek My Own Sweet Time geschreven is vanuit het
perspectief van een aboriginal-schrijfster,’ heet het nu in de lijst schrijversbiografieën
op de Australische literatuursite op Internet.
In een interview vertelde Carmen als Wanda Koolmatrie te hebben geschreven
om door te dringen tot de Australische literaire scene, die witte mannen zou
discrimineren ten faveure van vrouwen, aboriginals en immigranten. ‘Ik schiep een
personage en blies haar leven in. Ik word niet gepubliceerd, maar Wanda wel,’
beweerde Carmen.

Pose
De Nederlandse dichteres Marieke Jonkman, alter ego van Anton Ent (die eigenlijk
Henk van der Ent heet), mocht zich eveneens in heel wat meer belangstelling
verheugen dan haar mannelijke wederhelft; ‘ik heb [...] de indruk dat men bij redacties
van kranten en tijdschriften en bij uitgeverijen meer alert is op het werk van een
vrouw dan op dat van een man,’ zei Van der Ent in een interview, ‘Marieke Jonkman
komt duidelijk meer in de picture dan Anton Ent.’
Toen na haar derde bundel de werkelijke naam van Jonkman aan het licht kwam,
vonden recensenten met terugwerkende kracht wel aanwijzingen voor haar dubbele
identiteit. ‘Welke vrouw noemt zich ook Jonkman,’ merkte Jaap Goedegebuure op
in HP/De Tijd, en hij citeert een strofe uit Jonkmans debuutbundel Dochters van het
donker (1991) die wel eens een sleutel kon bieden tot het geheel: ‘Wellustig kijk je
in de lens./Je biedt je aan in vrouwelijke pose./Ik weet waarom je deze handstand
hebt gekozen:/je wenst in kijkers op te gaan en hen te dwingen jou te lezen.’ Ook in
Jonkmans volgende bundels vindt Goedegebuure dergelijke strofen die steun geven
aan een interpretatie die de sekseverandering centraal stelt. In ‘Vriendin’ uit de bundel
Plejaden (1992) bijvoorbeeld: ‘Dat jij volkomen in mij was/en altijd goed gekleed!
Met/geuren waar ik weg van ben.//Te laat. Alleen de taal legt/mij gereed en open in
het gras/waar ik de kruiden ken. Plezier/ontbreekt. Jij geurt nooit hier/maar altijd
diep in mij.’
In Plejaden wordt ‘Marieke’ in enkele gedichten ook van een afstand bezien. In
‘Diep’; ‘Waar Marieke bang voor is. Een muis een spin,/
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een plein, een lift? Mis: Marieke is nooit bang’, en in ‘Jager’: ‘Marieke is open en
zacht. Laat haar gebeuren.’ En net als in het werk van Napels treffen we ook in de
poëzie van Jonkman de nodige gewelddadige seks. In haar debuutbundel bijvoorbeeld
heet het: ‘Bah, bah, genade. Ik verwacht uw zwaard/dat snijden zal omdat mijn
ontucht zweeft.’
Publiceren als Jonkman is voor Van der Ent niet een soort travestie. ‘Nee, travestie
is het aannemen van een andere gedaante, verkleding, inkleding, vervorming,
maskerade. Er is bij mij geen sprake van vermomming, metamorfose of verhulling,
ik neem geen andere gedaante aan zoals een travestiet andere kleding aantrekt. Ik
treed terug en laat Marieke Jonkman aan het woord,’ zei Van der Ent. ‘Ik heb altijd
al behoefte gevoeld aan een vrouwelijke schuilnaam naast mijn mannelijke. Behalve
gedichten vanuit mannelijk perspectief heb ik sinds 1963 ook gedichten geschreven
vanuit een vrouwelijk perspectief. De mens is androgyn, tweeslachtig, hij is in wezen
en mannelijk en vrouwelijk. In de gedichten van Marieke Jonkman geef ik vorm aan
de vrouw in mij’. Jonkman moet voor Ent ‘de stem van een ander zijn, niet een andere
stem van mij.’ ‘Marieke Jonkman is echt een ander, een afsplitsing van mezelf, een
vrouw in mij, die mij als woordvoerster heeft gekozen. Vanaf het moment dat ik
begon te schrijven heb ik vlagen gekend waarin ik als vrouw schreef. Toen vond ik
het al vanzelfsprekend dat ik soms aan de vrouw in mezelf stem gaf, al wist ik er
geen raad mee. [...] Het was voor mij vooral een vorm van bewustwording, het
bewuster gehoor geven aan een ander deel van mijn innerlijk. Ik denk dat veel mannen
de vrouwelijke kant in zichzelf tegenkomen, maar daarvoor niet durven uitkomen.’
Dat neemt niet weg dat Jonkman in haar werk nu en dan een travestie-achtige
(over)vrouwelijkheid tentoonspreidt. In het gedicht ‘Irrealis’ uit Plejaden bijvoorbeeld:
‘Droeg ik naaldhakken, levendiger/ zou ik mijn strak gloedvol rokje/rechtstreeks
richting vragen jagen.//Droeg ik feestvierende, vrij hangende/oorbellen, ik zou
kaarsrecht zitten/stralend en beslister antwoorden.//Droeg ik zuivere, koel vallende
zijde/ondanks de kou zou ik overal heet zijn,/uitstralen wat ik warm in mij houd.//Ik
zou, ik zou. Zonder goud, in broek/ en slobbertrui ben ik geen echte vrouw.’
In Jonkmans poëzie gaat het over make-up, epileren, sieraden, kapsalons, pumps,
kanten kraagjes, nieuwe schoenen, mantelpakjes, ‘een
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gewaagde zomerjurk’, dieet, parfums, het verven van het haar en het kopen van
panty's met ‘heerlijk spinnewebmotief’. Deze vrouwelijkheid heeft fetisjistische
trekjes; het zijn de parafernalia die hier gekoesterd worden. Betekent dat nu dat het
werk van Jonkman daarmee minder ‘authentiek’ zou zijn? Henk van der Ent (of was
het Anton?) zei gegriefd te zijn door mensen die Jonkmans motieven en thema's na
haar ‘ontmaskering’ niet meer authentiek vinden ‘of menen dat mijn vrouwelijke en
soms moederlijke gevoelens niet echt zijn’. Maar het ging hier toch niet om de
vrouwelijke of moederlijke gevoelens van Van der Ent, het ging hier toch om een
‘ander’? Bovendien, doet die authenticiteit voor de waardering van het werk wel ter
zake?
Ook in het geval van Wanda Koolmatrie - om nog maar eens terug te keren naar
Australië, waar men langzamerhand ervaringsdeskundige is op het gebied van literaire
mystificaties - speelt de authenticiteitskwestie. Bij Koolmatrie bleek een autobiografie
fictioneel te zijn. Maar tast dat de literaire waarde van het boek aan, zoals Lydia
Miller, directeur van de Aboriginal and Torres Strait Islander Arts Board, stelde?
Volgens Miller kan een niet-aboriginal geen roman schrijven vanuit een
aboriginal-perspectief, dat is voor haar de ‘ultieme kolonisatie’. Als Miller gelijk
heeft, zou dat betekenen dat aboriginal-schrijvers alleen vanuit aboriginal-perspectief
kunnen schrijven; het niet-aboriginal leven zou immers evenzeer buiten hun
ervaringswereld liggen als het aboriginal-leven buiten dat van niet-aboriginals.
Mannen zouden volgens die redenering niet kunnen schrijven vanuit het perspectief
van vrouwen, autochtonen niet vanuit dat van allochtonen, twintigste-eeuwers niet
vanuit dat van zeventiende-eeuwers, werkende vrouwen niet vanuit dat van
bijstandsmoeders (denk aan het relletje enige jaren geleden rond ‘bijstandsmoeder’
M. Mus, die Selma Vrooland bleek te zijn en niet (meer) in de bijstand zat); ieder
zou zich bij zijn leest moeten houden. Vanuit deze optiek is de verbeelding het
mindervalide zusje van de ervaring.
Maar schrijvers hebben zich altijd al verplaatst naar lang vervlogen tijden, verre
oorden, exotische milieus; naar de maan of naar het binnenste van de aarde. Een
schrijver kan beschrijven wat hij nooit heeft meegemaakt. Leon Carmen toont aan
dat een witte man een geloofwaardig portret kan schrijven van een aboriginal-meisje,
al vertoont
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My Own Sweet Time de nodige parodistische elementen. Elisabeth Durack laat zien
dat een witte vrouw kan schilderen als een zwarte man.
En niet alleen kunstenaars blijken zich geloofwaardig in de andere sekse te kunnen
verplaatsen. Wat bijvoorbeeld te denken van de mannen (of vrouwen) die via Internet
een leuke vrouw (of man) denken te hebben ontmoet, maandenlang vertrouwelijke
email uitwisselen, verliefd worden en uiteindelijk ontdekken dat het object van hun
liefde niet helemaal eerlijk was over haar (of zijn) sekse? (Net als in de literatuur
zijn er trouwens ook op het net meer mannen die zich uitgeven als vrouwen dan
andersom. Is dat omdat er op het net, net als in de literatuur, meer mannen dan
vrouwen actief zijn? Of omdat het opwindender is om een ‘marginale’ stem te
vertolken (cf. Elizabeth Durack en haar aboriginal-act of Helen Darville die zich een
Oekraïense achtergrond aanmat). Waarom zijn er zo weinig vrouwen die ‘de
mannelijke kant in zichzelf’ tegenkomen en daar uiting aan willen geven? Is dat
omdat ze die mannelijke kant in het dagelijks leven noodgedwongen al in stelling
brengen?
Hoe dan ook, als de schilderijen van Eddie Burrup goed zijn, zijn die van Elisabeth
Durack dat ook. En als het boek van Koolmatrie boeit, boeit dat van Carmen ook.
Wijst het feit dat My Own Sweet Time vóór de ontmaskering beschouwd werd als
een goede autobiografie, er niet juist op dat het een voortreffelijke roman is?
Carmen is overigens ook niet de eerste die de ik-figuur van zijn roman presenteert
als de schrijver ervan. Daniel Defoe's The Life and Strange Adventures of Robinson
Crusoe of York, Mariner (1719) werd in eerste instantie gebracht als de memoires
van Robinson Crusoe. The Adventures of Huckleberry Finn verscheen in 1845 niet
onder de naam van de auteur, Mark Twain (pseudoniem van Samuel Langhorne
Clemens), maar ging door voor de autobiografie van Huckleberry Finn.

Rol
De grenzen tussen roman en autobiografie zijn moeilijk te bepalen. ‘Wat de
autobiografie van de roman onderscheidt, heeft vooral met het uitgangspunt van de
lezer te maken,’ schrijft Solange Leibovici in Biografie Bulletin (1996, nr. 1). En de
lezer wil graag geloven wat hij leest; hij wil de wereld van het boek op de wereld
buiten het boek kunnen leggen. Verbeelding wordt steeds meer vervangen door
verslag en vastlegging, zowel in de
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literatuur als in de massacultuur. De populariteit van het ‘mededelingenproza’ van
J.J. Voskuil is exemplarisch voor de stand van zaken in de Nederlandse literatuur;
reality-tv, praatprogramma's en shows die draaien om openbare liefdesbekentenissen
beheersen de massacultuur: alles wordt op tafel gelegd en het moet allemaal ‘waar’
en authentiek zijn, of althans zo lijken.
Ook in Australië wint de autobiografie het langzamerhand van de roman. Je kunt
je dan ook afvragen of Leon Carmen zijn succes te danken heeft aan zijn vrouwelijke
aboriginal-pseudoniem of aan het feit dat hij ‘autobiografisch’ ging schrijven.
Misschien dat Carmen ook onder zijn eigen naam nog eens succes kan boeken als
hij zijn memoires schrijft. Titelsuggestie: My Life as Wanda Koolmatrie.
Maar hoe zit het dan met de informatiewaarde van literaire teksten over de
‘werkelijkheid’, bijvoorbeeld over, zoals Kristien Hemmerechts het noemt, ‘wat het
betekent om man of vrouw te zijn’. Kan een mannelijke auteur iets zeggen over wat
het betekent vrouw te zijn? Of wordt het beeld vertroebeld als we in het voetspoor
van female impersonators als Marieke Jonkman aannemen dat vrouwelijkheid staat
voor eindeloze overwegingen over kleren? Is het voldoende om de ‘vrouwelijke
stem’ en de ‘mannelijke stem’ los te koppelen van het vrouwelijke of het mannelijke
lichaam, zoals Xandra Schutte voorstelt in haar stuk over Danielle Sarréra? Is de
‘vrouwelijke stem’ van een man dan niet een andere dan de ‘vrouwelijke stem’ van
een vrouw? Of is sekse als het erop aankomt niet veel meer dan pose, masker, ‘iets
wat je kunt aan- of uittrekken’, zoals Désirée Schyns zich retorisch afvraagt in haar
artikel ‘Pendelen tussen twee seksen’ (Lust & Gratie 52).
Over het onderscheid tussen Henk van der Ent, Marieke Jonkman en Anton Ent
merkt Van der Ent op: ‘Ik ben een burger, Anton Ent is de kunstenaar in mij. Ik ben
een man, Marieke Jonkman is de vrouw in mij. Eigenlijk heb ik geen zin om, zoals
Pessoa dat heeft gedaan, te verklaren waarom ik me heb versplinterd in pseudoniemen.
[...] Trouwens, ook toneelschrijvers en romanschrijvers splitsen zich in en
vereenzelvigen zich met diverse personages. Om je te kunnen identificeren met een
vrouwelijke hoofdpersoon, zoals vele schrijvers hebben gedaan, moet je te rade gaan
bij de vrouw in jezelf. De uitspraak van Flaubert: “Madame Bovary, c'est moi ”,
moeten we letterlijk nemen.’
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Italo Calvino spreekt in dit verband, hoewel minder letterlijk, van ‘de opeengestapelde
lagen van subjectiviteit die we achter de naam van de auteur kunnen ontdekken, de
verschillende ikken die samen de ik van de schrijver vormen. Het uitgangspunt voor
ieder literair werk is dit: de persoon die schrijft moet dat eerste personage in het leven
roepen die de auteur van het werk wordt. [...] De schrijver laat in zijn werk altijd
slechts een projectie van zichzelf meespelen, en dat kan zowel de projectie van een
waar gedeelte van hemzelf zijn als de projectie van een denkbeeldige ik, van een
masker. [...] De auteur is auteur voor zover hij een rol aanneemt, zoals een acteur,
en zich identificeert met die projectie van zichzelf op het moment dat hij schrijft.’
En sommige kunstenaars gaan ver in die rol. Elizabeth Durack bijvoorbeeld schreef
een monografie over Eddie Burrup waarin ze vrijelijk citeert uit niet-bestaande
interviews met de kunstenaar. En onlangs had Eddie Burrup zijn eerste solo-expositie.
De opening werd verricht door Elizabeth Durack.
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De Duits-joodse dichteres Else Lasker-Schüler [1869-1945] verwierf niet
alleen faam met haar verhalen en gedichten, maar ook met de performance
waarin ze een van haar belangrijkste personages gestalte gaf: prins Jussuf
van Thebe. De vermenging van leven en werk is bij uitstek karakteristiek
voor haar kunstenaarschap. Met haar voortdurende rolverwisseling rekent
zij af met de idee dat er één authentiek zelf zou zijn. Een portret.

Lust en Gratie. Jaargang 14

19

Marja Loomans
‘Ik sterf aan het leven en heradem in het beeld’
Over Else Lasker-Schüler alias prins Jussuf van Thebe
1910, Café des Westens, Berlijn. Trefpunt voor dramaturgen, schilders, schrijvers,
componisten en acteurs; mannen met monocle, jongens met gepoederde gezichten,
vrouwen met reuzenhoeden. Onder hen een vrouw in een zwartzijden broek, wijd
hesje, tulband, kort zwart haar: Else Lasker-Schüler alias prins Jussuf van Thebe.
Aan haar zijde haar echtgenoot, een man met een spitse vogelachtige kop, de ogen
verborgen achter dikke brillenglazen, lang blond haar, hoge kraag en rokkostuum:
Herwarth Walden. Zij dichter, hij componist en oprichter van het Verein für Kunst
waar onder meer Rainer Maria Rilke, Frank Wedekind, Heinrich en Thomas Mann,
Karl Kraus en Alfred Döblin voor het eerst in de openbaarheid traden. Ook
Lasker-Schüler gaf er voordrachten, die vaak beschreven zijn door de toeschouwers.
Het licht ging uit en Jussuf kwam op het toneel, zichzelf begeleidend op een fluit en
rinkelend met belletjes. Bij kaarslicht las ze haar gedichten voor, afgewisseld met
zachtgezongen, Arabisch aandoende klanken: ‘Châ machâ lâaaooooo.’ Een
performance die men niet licht vergat.
Ook in het dagelijkse leven was Else Lasker-Schüler een opvallende verschijning.
Gottfried Benn, de dichter-arts, geeft in zijn memoires de volgende beschrijving van
haar: ‘Ze was klein, destijds slank als een knaap, had pikzwarte haren, kort geknipt
wat toentertijd zelden voorkwam, grote ravenzwarte, beweeglijke ogen met een
ontwijkende, onverklaarbare blik. Men kon niet met haar over straat gaan zonder dat
ieder ter wereld stilstond en haar nakeek: extravagante wijde rokken of broeken,
onmogelijke hesjes, hals en armen behangen met opvallende, onechte sieraden.’ In
een dergelijke outfit arresteerde men haar in München tot viermaal toe omdat ze
‘Galakriegsschmuck’ zou dragen, en dat terwijl de Eerste Wereldoorlog net
uitgebroken was. Lasker-Schüler hield ervan zich te verkleden, maar haar
Jussuf-figuur is niet alleen een uiterlijke vermomming of
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uit de hand gelopen verkleedpartij. Hij komt voort uit de boeken van de dichteres,
waarin hij een belangrijk literair personage is, meestal in de ik-vorm. Else
Lasker-Schüler zet zijn masker op, trekt zijn kostuum aan en wandelt als zijn
personificatie door de straten van Berlijn. Ze trekt de identificatie nog verder door
door zijn naam aan te nemen, haar brieven met Jussuf te ondertekenen en zelfportretten
als Jussuf te tekenen. Als ze dan ook al haar vrienden van een nieuwe naam voorziet
en een plaats geeft in Jussufs rijk, Thebe, lijkt Jussuf werkelijk Lasker-Schülers
tweede ik te worden. Zozeer zelfs dat sommigen spreken van schizofrenie...

Idylle
Else Lasker-Schüler heeft het leven nooit zo letterlijk genomen. ‘Liever word ik een
menseneter dan nuchterheid te herkauwen,’ schrijft ze in de brievenroman Der Malik
(1919). Ze maakte een mythe van haar leven en beschouwde het als een grote
performance waarin met andere gedaantes en tijden kon worden gespeeld. Ze maakte
haar jeugd en haar familiegeschiedenis tot een legende door van alle betrokkenen
sprookjesachtige personages te maken. Concrete biografische gegevens hield ze
achter (de naam van de vader van haar kind) of probeerde die te verfraaien (haar
leeftijd) ofte mystificeren: ‘Ik ben 17 noch 70 jaar, heb geen horloges en geen tijd.’
Voor de expressionistische anthologie Menschheitsdämmerung (1920) gaf ze de
volgende autobiografie op: ‘Ik ben in Thebe (Egypte) geboren, ofschoon ik in
Elberfeld in het Rijnland ter wereld kwam. Ik ging tot mijn elfde naar school, werd
Robinson, woonde vijf jaar in de Oriënt en sindsdien vegeteer ik.’
Voordat prins Jussuf als alter ego op de bühne verscheen, noemde Lasker-Schüler
zich ook wel Tino von Bagdad. Deze naam werd haar gegeven door Peter Hille, de
‘goeroe’ van kunstenaarscommune Die Neue Gemeinschaft met wie Lasker-Schüler
een tijdlang optrok. In 1906 verscheen haar Peter Hille Buch, waarin zij haar mentor
onder de naam Petrus door de bergen laat zwerven met zijn favoriete jongeling, Tino
van Bagdad, ‘het meisje met de jongensogen’. Ook de andere personages in deze
pastorale idylle hebben fantasierijke namen. Zo is er Sennulf, een naam die
Lasker-Schüler later verving door Senna Hoy, wat weer een omkering is van de naam
van de bevriende anarchist Johannes Holzmann. Een ander belangrijk personage, de
violist door wie Tino zich laat troosten als haar men-

Lust en Gratie. Jaargang 14

21

Jussuf bewondert een blauwe roos
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tor Petrus sterft, heet Goldwarth. Goldwarth is de koosnaam die Else Lasker-Schüler
haar latere echtgenoot Georg Levin gaf. (Levin zou overigens bekend worden onder
een andere naam die hem door Lasker-Schüler gegeven werd: Herwarth Walden.)
Uit de brievenromans en nagelaten correspondentie blijkt dat Lasker-Schüler
vrijwel geen van haar vrienden met zijn of haar oorspronkelijke naam aansprak. De
koning van Bohemen, de prins van Praag, de Dalai Lama, de hertog van Wenen,
Giselheer; iedereen krijgt een andere naam en plaats in haar fantasierijk.
Na het Peter Hille Buch verschijnt de bundel Die Nächte Tino von Bagdads (1907),
bestaand uit prozaschetsen vol exotische verhalen en fantastische personages. Fakirs,
kalifs, moskeeën, piramides, harems en woestijnen: een onmiskenbaar oriëntaals
decor. Lasker-Schüler toont zich hiermee een kind van haar tijd. De hang naar mythen
en oriëntaalse ornamentiek was rond de eeuwwisseling ongekend sterk. De
geschiedenis van het oude Egypte, met zijn tempels, hiërogliefen en vorsten, vond
haar weg naar het publiek in rijkelijk geïllustreerde naslagwerken en avonturenromans.
Ongetwijfeld hebben deze boeken tot de verbeelding van Lasker-Schüler gesproken.
Toch is het oriëntaalse decor meer dan een modieuze gril.
In 1910 duikt de prins van Thebe voor het eerst op in brieven van Lasker-Schüler.
Ze noemt zich prins, is in die hoedanigheid onmetelijk rijk en laat haar vrienden in
zijn weelde delen: ‘Ik zal je tien witte olifanten schenken, mijn zilverduiven, mijn
tuinen en gesuikerde rozen, potjes met zalven, mijn drie Soedanese negers en mijn
ring in wiens steen de hemel weerspiegelt.’ Rond diezelfde tijd beginnen haar
voordrachten in oriëntaalse kledij en ambiance - de beroemde foto van Lasker-Schüler
als Jussuf dateert uit die periode. De volgende tien jaren zal de prins niet meer van
haar zijde wijken. Hun samengaan is zo hecht dat het een prelude lijkt op de titel van
Lasker-Schülers laatste, onvoltooid gebleven toneelstuk: Ichundich. Wie Else
Lasker-Schüler was, is een zorgvuldig door haar geënsceneerd raadsel; wie prins
Jussuf was, is al net zo ambigu.

Wilde joden
‘In de Nacht van mijn diepste nood verhief ik mij tot prins van Thebe,’ schrijft Else
Lasker-Schüler in Ich räume auf (1925), een aanklacht tegen haar uitgevers. Het
beeld van de prins is allesbehalve homogeen, hij kent vele verschij-
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ningsvormen die niet met elkaar overeenkomen. Hij is zowel een rijk vorst als een
arme sloeber die moet bedelen om te kunnen leven. Hij is enerzijds de prins die op
handen wordt gedragen door zijn volk en anderzijds de verraden en verdreven Jozef
die verkocht wordt als slaaf en het desondanks tot onderkoning weet te brengen.
De Jussuf van Else Lasker-Schüler is verwant aan de bijbelse Jozef. In Das
Hebräerland (1937), een van de gepoëtiseerde weergaven van haar jeugd, schrijft ze
dat ze als kind al niet genoeg kon krijgen van het verhaal van de zoon van Jakob.
Hij was een dromer en de lieveling van zijn vader, en werd hierom zo gehaat door
zijn broers dat ze hem verkochten aan Egyptische kooplieden. Gevangen in een
vreemd land viel hij op door zijn zienersgave: hij wist de dromen van de farao te
verklaren en redde hiermee het land van de hongersnood, waarop hij door de farao
tot zijn tweede man werd benoemd. Else Lasker-Schüler wijdt een aantal gedichten
aan deze bijbelse Jozef, onder meer in haar bundel Hebräische Balladen (1913). Twee
aspecten van Jozefs leven worden uitgelicht: de verstoting en het verraad door de
broers en het lijden dat daaruit voortvloeit, en de hoop en verwachting die
samenhangen met het feit dat hij door de farao wordt uitverkoren en de vriendschap
die zich tussen hen ontwikkelt. Het beeld van de arme sloeber die het tot onderkoning
schopt, is ook te vinden in de brievenroman Mein Herz (1912), die eerst als feuilleton
in Der Sturm verscheen en later in boekvorm de ondertitel ‘Ein Liebesroman mit
Bildern und wirklich lebenden Menschen’ meekreeg. In deze brieven richt Else
Lasker-Schüler zich voornamelijk tot Herwarth Walden, de echtgenoot die haar kort
daarvoor heeft verlaten. De brieven laten een mengeling van gemoedstoestanden
zien: ze bevatten een aanklacht aan het adres van Walden door wie de ik zich verraden
voelt. Ze neemt vele namen aan en schreeuwt de eenzaamheid, treurnis, armoede en
zwaarmoedigheid waaronder zij gebukt gaat van de daken. Heeft hij van mij gehouden,
vraagt ze zich af, en ze moet het antwoord schuldig blijven. Ze doet verslag van haar
armoede en de bedelbrieven die zij af en toe als prins van Thebe schrijft. Maar in de
laatste brieven neemt de ik de identiteit van een rijke prins aan: ‘Telegram: zojuist
regerend prins in Thebe geworden. Lang leve de hoofdstad en mijn volk.’ De prins
lijkt zich op te richten uit de ellende: iedereen houdt van hem en zijn rijkdom is schier
onmetelijk. Het einde van de roman is onmiskenbaar een
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poging om een tijdperk af te sluiten en een nieuw hoofdstuk in te gaan: ‘Ik sterf aan
het leven en heradem in het beeld.’
De identificatie van Else Lasker-Schüler met de Jussuf-figuur wordt wel gezien
als een vlucht uit de wereld. Ze zou geprobeerd hebben de ellende van haar persoonlijk
bestaan te vergeten en een mythe hebben gecreëerd waarin ze geen last meer had
van de realiteit. Zeker, Lasker-Schüler heeft zich niet neergelegd bij de realiteit, maar
transformeerde deze tot iets anders. Dat het hier een overlevingsstrategie betreft lijkt
me duidelijk: gestorven aan het leven, richt ze zich weer op in een beeld, overleeft
ze. Maar de mythe die ze creëerde, is niet zo privé. Lasker-Schüler is zeer betrokken
bij de actualiteit en heeft uitgesproken politieke meningen, bijvoorbeeld over de
zinloosheid van de Eerste Wereldoorlog. Zo bespot ze in het dagelijks leven de
Pruisische krijgshaftigheid niet alleen door haar Galakriegsschmuck, ze laat Jussuf
in Der Malik ook een afschuwelijke droom beleven: hij heeft opeens het gezicht van
Kaiser Wilhelm... Bovendien, de realiteit was in het geval van de alleenstaande,
joodse dichteres zo dwingend dat ze die niet kon vergeten, zelfs als ze gewild had.
Ze kon dan wel doen alsof ze een machtig man was met paleizen, steden en parken,
vluchten in die oriëntaalse rijkdom was absoluut onmogelijk. Ze zou haar hele leven
zo arm als een kerkrat blijven.
Prins Jussuf fungeert dan ook veeleer als een spiegel voor de dichteres. Hij is,
zoals Ruth Wolf het in haar boek Prins Joessoef van Thebe; Leven en werk van Else
Lasker-Schüler (1986) treffend formuleert, een ‘stadhouder over een onzichtbaar
rijk’: het rijk van de verbeelding. Jussuf is behalve overlever, heerser en ziener ook
een kunstenaar. Dit blijkt onder meer uit de verhalenbundel Der Prinz von Theben
(1914), waarin de hoofdmoot wordt gevormd door ‘Das Buch der drei Abigails’, een
genealogie van de vorsten van Thebe. De eerste vorst werd al gekroond toen hij nog
in het lichaam van zijn moeder zat, maar wil niet geboren worden. Abigail de Eerste
blijft zitten waar hij zit, veilig verborgen, en dicht prachtige liederen die zijn moeder
aan het Hooglied van Salomon herinneren en haar doen beseffen dat haar zoon een
dichter is, geen regent. Als hij op een goede dag weer diep in haar wegkruipt bij de
nadering van de ongeduldige Thebanen, plet hij haar hart en sterft zij. Nu moet hij
ter wereld komen, maar hij is niet in staat te leven en sterft al snel. Niemand
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behalve zijn moeder heeft van zijn dichtkunst geweten. Abigail de Tweede, de
zestigjarige neef die hem opvolgt, heeft niets met de laatgeborene gemeen. Hij is een
tiran die enkel haat, hebzucht en jaloezie zaait onder zijn zachtmoedige onderdanen,
en hij wordt dan ook verstoten van de troon door, jawel, Jussuf, de zoon van de
hogepriester, die Abigail de Derde wordt.
Achter deze Abigail gaat Jussuf, de prins van Thebe, schuil. Hij is de vrijgevige
en rechtvaardige en vernieuwende heerser/kunstenaar. Hij schildert en ontdekt een
nieuwe manier om kleuren te maken, waarmee hij prachtige schilderijen maakt. Er
is hem echter een treurig lot beschoren: eenzaamheid, ontrouw en onvervulde liefde
maken hem gek en hij sterft ten slotte op tijgerjacht.
Deze prins is representatief voor de kunstenaar zoals Else Lasker-Schüler die zag.
Hij heeft een dichterlijke natuur maar blijft onbegrepen door de wereld, geheel in
overeenstemming met de dan geldende romantische negentiende-eeuwse opvatting:
er bestaan mensen en er bestaan kunstenaars. De kunstenaar/prins is een rebel, een
vernieuwer, een bohémien die niet past in de burgerlijke wereld. Zijn liefde houdt
zich niet aan regels: hij houdt van zijn vrouw maar is ook redeloos verliefd op zijn
mannelijke tegenstander in het strijdperk. Hij is krijgshaftig en betoont zich de
hoofdman van de ‘wilde Joden’: niet door de westerse beschaving bedorven,
oorspronkelijke mensen - Else Lasker-Schülers variant van ‘indianen’. Hoe sterk
volgens Lasker-Schüler het verband tussen een dergelijke vermeende authenticiteit
en de kunst is, blijkt wel uit haar plan om een kunsttijdschrift op te richten met de
titel ‘Die wilden Juden’. Het zal er niet van komen, de ‘wildheid’ waar Else
Lasker-Schüler van droomt, is ver te zoeken in de vroege twintigste eeuw, die zij als
kil en nuchter ervaart.

Kinderliedjes
Wanneer Else Lasker-Schüler in 1939 noodgewongen naar Palestina emigreert,
beklaagt ze zich dat zij zelfs in Jeruzalem zo weinig ‘wilde Joden’ ontmoet. Jussuf,
de hoofdman, voelt zich ook dicht bij zijn oriëntaalse heimat niet thuis. Net als in
Duitsland heerst er een mentaliteit die niet overeenkomt met zijn ‘dichterlijke natuur’.
Zijn oriëntaalse achtergrond, die vanaf de eerste verzen van Lasker-Schüler een grote
rol speelt, lijkt dan ook vooral een metafoor om het oneindige vreemd-zijn in een
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koel en nuchter land te illustreren. Het gedicht ‘Heimwee’ uit 1910 begint zo:
Ik ken de taal niet
Van dit verre land
Ik loop niet in zijn pas
Ook de wolken die voorbijtrekken
Kan ik niet verklaren.
Vertaling Ruth Wolf

Drieëntwintig jaar later werd Else Lasker-Schüler letterlijk een balling. Korte tijd
na Hitlers machtsovername vluchtte zij halsoverkop naar Zwitserland, met achterlating
van al haar persoonlijke bezittingen. In Zwitserland moest zij een verklaring
ondertekenen waarin ze beloofde haar beroep als dichteres niet uit te oefenen, dit
om valse concurrentie met haar Zwitserse collega's tegen te gaan. Ze reisde een aantal
keren naar Palestina en keerde na haar derde reis niet meer terug naar Zwitserland
omdat haar geen visum werd verleend. Verdreven van het avondland sleet ze haar
laatste jaren in Jeruzalem, waar ze net zo'n bizarre en vreemde verschijning was als
in het Berlijn van haar jongere jaren.
Ook vóór 1933 werd haar leven echter getekend door een nomadisch bestaan.
Nooit voelde ze zich ergens thuis, niet als opgroeiend joods meisje in Elberfeld, niet
als echtgenote van ambitieuze mannen, niet als dichter in een stroming. Ze woonde
in hotelkamers of pensions en zwierf van de ene plaats naar de andere. In een van
haar nagelaten gedichten schrijft ze:
Mein Lebelang
Und immer noch
Bin suchend ich umhergeirrt.

Nooit heeft ze zich op haar plaats gevoeld in de kille, technische, verstedelijkte wereld
van de twintigste eeuw en in haar werk was ze op zoek naar een andere tijd, een
‘oertijd’ die zij zich meende te kunnen herinneren. De taal van die tijd wilde ze
spreken.
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De poging om in een andere taal te dichten is waarschijnlijk geen enkele dichter
vreemd; zelden voldoet de taal van alledag. Weinigen zijn echter zo letterlijk op zoek
gegaan naar een andere taal als Else Lasker-Schüler. Van haar gedicht ‘Weltflucht’
uit 1902 bestaat ook een versie in een taal die zij ‘mystiek-aziatisch’ noemt. Deze
oertaal zou stammen uit de tijd van Saul, de koning van de wilde joden. ‘Elbanaff’,
zo luidt de titel van het oorspronkelijke ‘Weltflucht’.
Elbanaff:
Min salihihi wali kinahu
Rahi hatiman
fi is bahi lahu fassun Min hagas assama anadir,
Wakan liachad abtal,
Latina almu lijádina binassre.
Wa min tab ihi
Anahu jatelahu
Wanu bilahum.
Assama ja saruh
fi es supi bila uni
El fidda alba hire
Wa wisuri - elbanaff!

Ook in haar prozawerk vinden we sporen terug van deze oriëntaalse klankgedichten,
bijvoorbeeld in de kinderliedjes in Der Prinz von Theben en in het eerste verhaal van
Die Nächte Tino von Bagdads. Dat verhaal, ‘Ich tanze in der Moschee’, wordt
gestructureerd door een herhaling van de woorden ‘machmêde, macheï’, waarmee
de wiegende dans in de moskee opgeroepen wordt. Ook het decor dat Lasker-Schüler
optrok tijdens haar voordrachten met de belletjes, de fluitklanken en de Arabisch
aandoende liedjes was bedoeld om die andere tijd op te roepen. Naar eigen zeggen
trachtte ze het land te evoceren dat de kleur had van haar hart: blauw, de kleur van
het verlangen naar het verloren paradijs.
De oriëntaalse decors staan in dienst van dit verlangen, dit heimwee naar een
imaginair rijk. De joodse in Duitsland, de ongewenste asielzoekster in Zwitserland,
de Europese in Palestina voelde zich bovenal een vreemde in de nuchtere twintigste
eeuw. De bijbelse
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Jozef, de dichter/dromer in diaspora die zij omvormde tot prins Jussuf, is dan ook
de personificatie van dit vreemd-zijn.

Troost
Der Malik, de brievenroman met de ondertitel ‘Eine Kaisergeschichte’, is de laatste
en tevens meest uitgewerkte literaire verschijningsvorm van prins Jussuf. De brieven
zijn gericht aan de schilder Franz Marc (‘mijn lieve blauwe ruiter’) en zijn
ondertekend door Jussuf, in al zijn verschillende hoedanigheden, zoals ‘je verraden
en verkochte Jussuf’ maar ook ‘je vele malen rijkelijk gekroonde broeder Jussuf’.
Franz Marc, die door Herwarth Walden in Berlijn was uitgenodigd om te exposeren,
schreef kort voor hij vertrok uit zijn woonplaats bij München een kaartje naar
Lasker-Schüler. Hun ontmoeting zorgde voor een van de mooiste artistieke
correspondenties die er bestaan. De net gescheiden dichteres en de braaf getrouwde
schilder stuurden elkaar gedurende een aantal jaren brieven en kaarten. Else
Lasker-Schüler beschreef de wereld van Jussuf, de eenzame, en Franz Marc
antwoordde hierop door kaarten te sturen met prachtige aquarellen, illustraties bij
de Jussuf-verhalen. Die aquarellen gingen later de kunsthistorische wereld in als
‘Botschaften an den Prinzen Jussuf’. De brieven met tekeningen van Else
Lasker-Schüler zouden het eerste deel van Der Malik gaan vormen.
In Der Malik zien we de Werdegang van Jussuf. De eerste brieven zijn ondertekend
door een eenzame en treurige Jussuf, die schrijft dat hij zijn leven ervaart als een
spelonk, een benauwde doodskist. De aquarellen van Marc, met aanmoedigingen op
de achterzijde als ‘lieve halfzuster, stuur ons toch tekeningen en kaarten met jezelf
erop en je paleis’, lijken troost te bieden. De brieven van Jussuf worden vrolijker
van toon, zoals de negentiende brief:
Mijn halfbroeder, je nieuwe schildering, de oude stad Thebe, staat in het
voorportaal van mijn paleis tentoongesteld voor mijn gehele volk. De
kleuren van de schildering beschenen de avondlijke stad toen mijn Somali's
haar door de straten droegen. Morgen vieren we jouw feest, de dag van
de blauwe ruiter; prachtige kleden hangen al van de daken en de pleinen
zijn met rozenblaadjes bestrooit.
Mijn lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve, lieve,
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lieve broeder, ik weet vandaag niets meer te schrijven. Je trouwe Jussuf.
De treurige prins richt zich op, hij gaat op krijgstocht, verovert nieuwe steden en zijn
volk wil hem tot keizer kronen. Brievenlang lezen we over de
kroningsvoorbereidingen van ‘Abigail Jussuf Basileus’. Een feest met dichters uit
alle landen, een altaar dat wordt gebouwd door de wilde joden, nergens wordt de
Jussuf-rol zo uitgebouwd als in Der Malik. Het ellendige bestaan dat in de eerste
brieven is beschreven, wordt in de loop van de brieven getransformeerd tot een
fantasierijk. Franz Marc wordt Ruben, de halfbroer van Jussuf, en Maria Marc is
koningin Mareia, naar wie een hoofdstad vernoemd wordt. De werkelijkheid lijkt
een randverschijnsel te zijn, Thebe heeft de macht overgenomen.
Dat mag niet verhinderen dat Franz Marc naar het front wordt gestuurd. De schaarse
brieven die vanaf die tijd zijn verstuurd, zijn niet meer gebundeld in Der Malik.
Wanneer Marc in 1916 sneuvelt, schrijft Lasker-Schüler een vervolg op de brieven,
een verhaal waarin wordt verteld hoe het Jussuf vergaat nadat zijn halfbroeder Ruben
‘met de Ariërs naar het slagveld moest trekken tegen de Romanen, Slaven en Britten’.
Hij mist Ruben, regeert en doet zijn plicht, maar heeft afschuwelijke dromen.
Gaandeweg wordt hij de ‘droevigste mens van Thebe’. Tegen het einde van zijn
leven droomt hij dat hij ‘een westerse dichteres was in een klein kamertje hoog in
een toren en dat hij met de maan en zijn sterren speelde’. De prins van Thebe kan
niet over de schaduw van de dichteres Else Lasker-Schüler heen springen, zoals
Lasker-Schüler-vorser Heinz Thiele het zo mooi zegt in zijn bijdrage aan
Lasker-Schüler; Ein Buch zum 100. Geburtstag der Dichterin (1969).

Spel
Enkele regels na de droom van Jussuf over zichzelf als westerse dichteres staat te
lezen: ‘Na die zielsverhuizing voelde Jussuf zich als een vreemde tegenover zijn
naasten.’ Niet lang daarna is hij het leven moe en verhangt hij zich aan een boom.
Deze passage nodigt er toe uit te beweren dat Else Lasker-Schüler echt geleden heeft
onder een persoonlijkheidssplitsing. In haar dagelijks leven zou ze spel en realiteit
niet meer van elkaar hebben kunnen onderscheiden en zou ze geheel en al zijn
opgegaan in haar schizoïde gedrag. In dit verband wordt vaak gewezen
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op het feit dat de prins van Thebe na Der Malik verdween uit het werk van
Lasker-Schüler, terwijl zijzelf de buitenwereld niet meer inging zonder zijn gestalte
aan te nemen.
Maar zij maakte de dubbelheid van haar identiteit tot herkenningsteken van haar
kunstenaarschap: ze stond er ook boven, ze wist wat ze deed. Enige jaren geleden in
het nummer over ‘vrouwelijke strategieën’ van De Gids (‘Liefdesconflict bij gebrek
aan strategieën?’ De Gids november/december 1995) schetst Huub Beurskens nog
een portret van Else Lasker-Schüler waarin ze wordt voorgesteld als ‘de hysterische
kunstenares’. Ze zou de dichter Gottfried Benn, aan wie zij een aantal liefdesgedichten
opdroeg, hebben bedolven en elke ademruimte hebben ontnomen uit een strategieloze
overgave. ‘Was ik Benn geweest,’ schrijft Beurskens, ‘ik had eveneens schielijk mijn
biezen gepakt.’ Onthullende identificatie van iemand die mede-critici beschuldigt
van toeëigeningsdrift en psychologiseringen... Else Lasker-Schüler was haar tijd
wellicht ver vooruit. Waar wij vandaag de dag doordrongen zijn van Rimbauds credo
je est un autre of van de noodzakelijke gespletenheid van Borges' verteller in de
bundel Borges en ik, zien we er geen bezwaar in de schrijfster van Ichundich
simpelweg schizofreen of hysterisch te noemen. Prins Jussuf van Thebe is echter
geen uiting van krankzinnigheid, maar ‘een andere kant van het ik’ van Lasker-Schüler
die, met een variant op de mythe van Plato in Het symposion, geloofde in de
fundamentele verdeeldheid van de mens. ‘De mens brak hij [...] in twee helften. En
daarom is de mens ertoe veroordeeld zich steeds weer te delen, om zich terug te
vinden,’ schrijft zij in haar essay Das Gebet (1932). Het andere ik dat Else
Lasker-Schüler aan haar zijde vond, uitspeelde, cultiveerde en als andere stem
gebruikte, is een voorbeeld van een gesofistikeerd spel met de eigen begrensde seksuele - identiteit avant la lettre.
Ook de seksuele identiteit van dat andere ik is namelijk niet op één pool vast te
pinnen. Jussuf, de prins van Thebe, is net als zijn schepper Else Lasker-Schüler, een
in zichzelf verdeeld personage. Hij is een vorst die het slagveld niet schuwt en
tegelijkertijd een kind dat niets liever doet dan spelletjes spelen en zich uitleven in
onschuldige fantasieën. Hij voldoet niet aan een stereotiep mannelijk beeld, eerder
is hij een knaap die zich nog niet heeft vastgelegd op een vastomlijnde identiteit.
Eigenlijk is hij man en vrouw, zoals blijkt rut de
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dubbele naam die hij krijgt als Abigail de Derde in Der Malik: aan de mannennaam
Jussuf wordt Abigail toegevoegd, een vrouwennaam uit het Oude testament. Zoals
Tino van Bagdad omschreven wordt als een ‘meisje met jongensogen’, zo kan Jussuf
getypeerd worden als een ‘jongen met meisjesogen’.
Niet alleen in haar werk, maar ook in haar dagelijkse bestaan weigerde
Lasker-Schüler zich bij de begrenzingen van het ik neer te leggen. De rolverwisseling
Else - Jussuf rekent af met het hardnekkige idee dat er één authentiek zelf zou zijn.
Of we Else Lasker-Schüler nu uitroepen als een visionair seksuele-differentie-denkster
of als een hysterisch kunstenares met een schizoïde aanleg, feit is dat haar alter ego
Jussuf, die zowel van een andere cultuur als van een ander geslacht is, de dichteres
de vrijheid heeft gegeven een ander ik te laten spreken.
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De vraag wie er aan het woord is in een literaire tekst duikt telkens weer
op. Is het de schrijver die wij kennen of is het een van zijn alter ego's? Of
zuigt hij het allemaal uit zijn duim? Maar wat komt er dan uit die duim?
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Annelies Passchier
Wie spreekt daar?
Over de handeling van het schrijven
Dat niemand ook een personage kan zijn, besefte ik een paar weken geleden. Het
was avond en de bel ging. Ik drukte op de deuropener, maar er kwam niemand de
trap op. ‘Wie is dat, mama?’ riep mijn driejarige dochter vanuit haar bed. Achteloos
antwoordde ik: ‘O, niemand.’ Even later las ik haar een verhaaltje voor het slapen
gaan. ‘Waar is niemand nou?’ vroeg ze. ‘Maar er is niemand,’ zei ik, ‘er is niemand
boven gekomen. De kamer is leeg.’ Peinzend keek ze naar het gat van de deur.
‘Niemand is er niet, hè? Niemand is weg. Niemand is in eigen huisje.’ Om haar gerust
te stellen, zei ik: ‘Ja, zo is het.’ En zo kreeg niemand een gestalte, een dak boven het
hoofd en het vermogen om aanwezig of afwezig te zijn. Alleen zouden we nooit een
foto van hem kunnen maken, we konden elkaar alleen geloven op ons woord.
In literaire teksten is dat niet anders. We moeten de verteller geloven op zijn woord,
niet de schrijver van vlees en bloed.
En wat is die verteller meer dan een toon en een stijl die zich opdringt - een stem
die de schrijver hoort tijdens het schrijven en waarvan hij de toon in woorden moet
zien te treffen, zijn stijl. Het is geen stem van gene zijde, o nee, en ook geen stem
uit een ander, verheven rijk waartoe alleen kunstenaars toegang hebben; het is een
stem uit de ether van het lichaam, een stem die opklinkt uit de ruis die ontstaat waar
de stem van de ratio en die van de emotie botsen. Schrijvers hebben zich hierover
vaak uitgelaten. Een dichter als Lucebert ‘ontving’ - vooral in zijn vroegere werk zijn teksten. Lucebert had bovendien de gave om de toon van zijn gedichten ook te
kunnen overbrengen tijdens het voordragen.
Het vermogen om aan zo'n stem gehoor te geven en de toon te verwoorden,
karakteriseert de schrijver - het is een gave waaraan hij gehoor móet geven. En waar
hij móet, ontstaan zijn beste teksten - teksten die intrigeren, teksten die ondanks hun
helderheid duister blijven.
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In hoeverre is het schrijven dat een dergelijke noodzaak in zich draagt, een rituele
handeling waarbij niet zozeer de intentie van de schrijver er toe doet als wel de
handeling van het schrijven zelf? De overgave (dat wat het hart zo nodig kwijt moet)
speelt daarbij maar een bescheiden rol, eerder is er sprake van een bewust proces
waarin bepaalde, specifieke regels worden toegepast.

De regels, niet het resultaat
Weliswaar wordt er bij het vertellen altijd vanuit een eigen ervaringswereld
vertrokken, maar tijdens het schrijven komt die wereld steeds verder van de schrijver
af te staan - op het papier ontstaat een nieuwe werkelijkheid, de woorden zingen zich
als het ware los van de al te persoonsgebonden bevindingen en ervaringen, al blijven
sommige details wel karakteristiek.
Neem bijvoorbeeld het personage met de naam ‘Tineke’ dat zo veelvuldig in de
teksten van Leo Vroman rondwandelt. Zijn al die Tineke's wel terug te voeren op
die ene vrouw met wie Vroman door het leven gaat? Volgens Adriaan Morriën wel.
In een interview met Eveline Brandt in De Groene Amsterdammer (29 januari 1997)
geeft hij te kennen de liefde tussen Leo Vroman en zijn Tineke behoorlijk griezelig
te vinden: ‘Dat geouwehoer over Tineke altijd - het wordt bijna plichtmatig. Het is
geritualiseerd. En het ritueel is de dood van de bezieling.’ Ik neem aan dat Morriën
hier niet alleen het dagelijks leven van de Vromans op het oog heeft, maar ook het
oeuvre van Leo Vroman. Zeker is dat de Tineke in Vromans teksten geritualiseerd
is, maar is het niet zo dat deze Tineke zich altijd voegt naar de woorden die haar
oproepen, en klinkt niet elke Tineke anders?
Sommige schrijvers moet je niet vragen waar ze mee bezig zijn. Over Gertrude
Starink is weinig bekend en een schrijfster als Marie Kessels weigert in de
openbaarheid te treden met interviews. Ook een oude grootheid als Samuel Beckett
was daar slechts sporadisch toe te verleiden. Voor dit type schrijvers staat het werk
voorop, het overkomt hen, de uitvoering van het werk lijkt een haast rituele noodzaak
in zich te dragen.
In zijn beroemde essay ‘De zinloosheid van het ritueel’ stelt Frits Staal dat een
ritueel niet bestaat uit symbolische handelingen die naar iets anders verwijzen, maar
dat het ritueel juist gekenmerkt wordt door het in zichzelf besloten en op zichzelf
geconcentreerd zijn. De deelnemers aan een ritueel naar de betekenis vragen van be-
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paalde riten levert volgens Staal weinig op: ‘Het functionele deel van het antwoord
lijkt te zijn: kijk en luister, dit zijn onze handelingen! Voor de deelnemers zijn rituelen
grotendeels als de dans waarvan Isadora Duncan zei: “Als ik u kon vertellen wat hij
inhoudt zou het geen zin hebben die te dansen.”’
Bij het rituele handelen tellen de regels, niet het resultaat, aldus Staal. Een zelfde
opvatting, maar dan met betrekking tot het schrijven, is te vinden bij Italo Calvino.
In zijn essay ‘Werkelijkheidsniveaus in de literatuur’ stelt hij dat schrijven een keuze
impliceert, een psychologische houding, een bepaalde visie op de buitenwereld. ‘De
auteur is auteur voor zover hij een rol aanneemt en zich identificeert met de projectie
van zichzelf op het moment dat hij schrijft.’ Op een andere plaats formuleert Calvino
het zo: ‘De taak van het personage is te vergelijken met de taak van de operator,
zoals we die uit de wiskunde kennen. Als zijn functie goed omschreven is, kan hij
zich ertoe beperken een naam, een profiel, een hiëroglief, een teken te zijn.’
Een schrijver die regels uitzet en uitvoert en die van tevoren niet weet waarop hij
uit gaat komen, schrijft geen ‘brief’ aan zijn lezers waarin hij zijn mening verkondigt,
maar laat de lezers ervaren wat er tijdens het schrijven van de tekst gebeurt. Het is
een proces dat niet geheel naar eigen hand gezet kan worden. Er gebeurt iets buiten
de schrijver om. Of om met Hugo Claus te spreken: ‘De pen gaat waar het hart niet
kan.’ Niet in het doelgerichte ligt het intrigerende van veel teksten besloten, maar
juist in het toepassen van regels als versnellen, vertragen of herhalen, waardoor de
tekst open bloeit en het hart van de lezer sneller laat kloppen. Dan ontstaan de zinnen
waarvan Ida Gerhardt schrijft ‘De verzen die een glanzen dragen [...]/Gíj weet: zij
zijn níet van mijn hand.’ (Poëta laureatus II)

Wat niemand zag
De schrijver die zich opstelt als de uitvoerder van een werk dat zijn eigen regels stelt,
zijn persoonlijke waarheden en meningen negerend, krijgt te maken met onverwachte
constellaties, tekstpassages waarvan hij de herkomst niet meer kan traceren en die
hem als het ware gegeven zijn.
Deze schrijfhouding betekent allerminst de dood van de bezieling. Adriaan Morriën
kan dat wel beweren, maar de teksten die ik op het oog heb, zijn over het algemeen
levendiger, vrolijker en treuriger dan vele realistische teksten waarin een schrijver
vol vuur zijn visie ver-
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kondigt, een visie die hij vervolgens in vraaggesprekken nog eens haarfijn uiteen
weet te zetten, zij het in andere woorden.
Dit voorjaar publiceerde Kees Fens in de Volkskrant (19 april 1997) een portret
van Johan Cruijff. In dit stuk, het mooiste dat ik ooit over Cruijff heb gelezen, schrijft
Fens: ‘Maar wat hij vooral ziet, is wat de spelers niet zien. Die hebben maar twee
gewone ogen. Cruijff moet in elke wedstrijd ook nog een mogelijke andere wedstrijd
zien. Ik denk dat hij daarom als commentator zo moeilijk te volgen is. Nog vorige
week zag ik hem na de wedstrijd Ajax-Juventus in gesprek met Kees Jansma. Jansma
sprak over de net gespeelde wedstrijd, Cruijff over de wedstrijd die hij als
mogelijkheid had gezien. [...] De mogelijke wedstrijd is er een waarin elf Cruijffen
tegen elf niet-Cruijffen spelen.’
Een zelfde merkwaardige vermenging van werkelijkheid en mogelijkheid is terug
te vinden in het werk van Bruno Schulz. In Sanatorium Clepsydra (1937) probeert
de verteller ons mee te nemen in het verhaal van een lente die hij als kleine jongen
meemaakte. Dat verhaal krijgen we ook te horen, zij het schoksgewijs, want de
verteller raakt telkens de weg kwijt in de enorme hoeveelheid associaties die het
begrip ‘lente’ bij hem oproept. Als vanzelf stromen de geijkte benoemingen uit zijn
pen, maar het gebeurt met zo'n vaart dat ze zich onmiddellijk aan andere woorden
vastklitten. De kracht van de woordenstroom die in de verteller woedt, doet hem uit
koers geraken - hij raakt zo gezegd van de kaart en verzeilt in het schimmige gebied
waarin alle lentes zich ophouden. Slechts met de grootst mogelijke moeite keert hij
telkens terug naar het verhaal van die ene, specifieke lente. Toch zijn ook deze
dwalingen evengoed het verslag van die ene, als kleine jongen doorleefde lente. Zo
goed als Cruijff het in zijn uitweidingen over de mogelijke wedstrijd die in het spel
besloten lag, wel degelijk heeft over regels van die ene, gespeelde voetbalwedstrijd.
Het gaat hier niet om gaten in het geheugen of in het betoog, maar om het zichtbaar
maken van de ragfijne vertakkingen die de bedding van het verhaal vormen, het
zenuwstelsel ervan. Bruno Schulz legt dit mechanisme van wijdlopigheid, waarin
ervaring en taal zich mengen, bloot in een passage waarin de verteller zich afvraagt
wat de voorjaarsschemering nu eigenlijk is.
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Het mysterie van de schemer! Pas buiten de woorden, waar de macht van
onze magie niet werkt, ruist dit donkere en ongrijpbare element. Het woord
wordt ontbonden en valt uiteen, keert terug tot zijn etymologie, daalt af
tot zichzelf, tot zijn donkere wortel. Dalen - hoe kan dat? We vatten dit
letterlijk op. Het wordt donker, onze woorden verliezen zich in onduidelijke
associaties: Archeron, Orcus, Onderwereld... Merken jullie dat het van
deze woorden donker wordt, dat de grond in molshopen wordt omgewoeld,
dat vleugjes wind de geur van het diep, van kelder en graf verspreiden?
Wat is de voorjaarsschemering? Nog eenmaal stellen wij deze vraag, het
vurige refrein van onze onderzoekingen, en er is geen antwoord. [...] Zo
voltrekt zich in ons over de gehele linie een regressie, een weer naar binnen
gaan, de weg terug naar de wortel. Zo vertakken we van binnen door
anamnese, sidderend van de onderaardse trillingen die ons doorlopen,
we dromen onderhuids op heel die mat verlichte vlakte van visioenen.
Want alleen boven, in het licht - dat moet gezegd worden - zijn we een
trillende, gearticuleerde bundel van melodieën, hoog en helder als een
leeuwerik - diep in onszelf vallen we terug in zwart mompelen en murmelen,
in zeeën vol eindeloze geschiedenissen.
Het zijn deze geschiedenissen die echoën in de verhalen die verteld worden - de
schrijver vangt ze op en geeft ze door. Niemand zag het. Luister!
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Hoe onderscheidt de vrouwelijke stem in de literatuur zich van de
mannelijke stem? In haar Amazone-lezing benadert Maaike Meijer deze
vraag heel concreet: ze vergelijkt de visies op erotiek van enkele
invloedrijke mannelijke cultuurdragers met teksten van Nederlandstalige
vrouwelijke dichters en laat zien hoe mannelijke en vrouwelijke dichters
omgaan met de grens tussen het ik en de ander.
Deze lezing werd geschreven in opdracht van de Anna Bijnsstichting
Vlaanderen, met subsidie van Amazone, het Belgische nationale
vrouwencentrum. Zij werd gehouden op 3 februari 1997 in Amazone,
Middaglijnstraat 10 te Brussel. De auteur dankt beide instellingen voor
hun initiatief.
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Maaike Meijer
‘Maar droppels vonken daar, kristallen zoete pijn’
De vrouwelijke stem in erotische poëzie
Amazone-lezing, Brussel, 3 februari 1997
Geachte dames en heren, ik dank de Anna Bijnsstichting die mij hier vanmiddag
heeft uitgenodigd om een lezing te houden rond het thema van de vrouwelijke stem
in de literatuur. Deze vrouwelijke stem is het immers die zij zoekt, die zij wil laten
opklinken in de kakofonie van literair geluid en die zij met roem en prijzen wil
belonen. Maar wat is nu precies die vrouwelijke stem? En hoe onderscheidt zij zich
van de vaak zoveel harder roepende mannelijke stemmen? Bij discussies over de
vrouwelijke stem in de literatuur bevangt mij vaak een licht gevoel van wanhoop:
er zijn zoveel manieren waarop je haar kunt benaderen en dat leidt zo vaak tot
abstracte discussies over het ‘wezen’ van ‘de man’ en ‘de vrouw’. Discussies waaruit
ik altijd wil weglopen omdat ik er snel het gevoel krijg dat het noch over mij gaat
noch over iemand van de andere aanwezigen. En daarom, dames en heren, ga ik het
vanmiddag heel anders aanpakken: niet abstract, maar juist zo concreet mogelijk.

Repressie
Om inhoud te geven aan de gedachte van een ‘vrouwelijke stem’ onderzoek ik met
u in deze lezing een verzameling gedichten over seks en erotiek. Ik vergelijk daarbij
de visies op erotiek van enkele invloedrijke mannelijke cultuurdragers (de filosoof
Georges Bataille, de dichters Hugo Claus, Jotie T'Hooft, Herman Gorter en anderen)
met teksten van Nederlandstalige vrouwelijke dichters: Christine D'haen, Anneke
Brassinga, Erika Dedinsky, M. Vasalis en Judith Herzberg. Zijn er, zo vraag ik mij
af, verschillen tussen de manier waarop mannen en vrouwen seksualiteit en erotiek
beschrijven en beleven? Dat lijkt mij waarschijnlijk, want niet alleen hebben mannen
en vrouwen verschillende lichamen, er bestaat ook een sociaal-culturele regelgeving
die aan mannen en vrouwen verschillende posities toewijst in seksualiteit en erotiek.
Mannen en vrouwen gedragen zich daarom ook, globaal gezegd, verschillend in de
liefde: ze hebben verschillende patronen van verliefd
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worden, van veroveren, van trouw en ontrouw zijn, van hun gevoelens uiten. In dit
feministische gezelschap hoef ik niet nader toe te lichten dat een zelfde gedrag voor
mannen en vrouwen ook verschillend wordt beoordeeld. Mannen die veel partners
hebben worden beschouwd als spannende avonturiers - we hebben het onlangs in de
vele herdenkingsstukken over de Italiaanse acteur Marcello Maistro-anni nog kunnen
constateren - maar vrouwen die een actief en promiscue liefdesleven wensen te leiden
worden al gauw gezien als slechte, hoerige femmes fatales. Dit verschil in beoordeling
heeft alles te maken met een tweeduizend jaar oude joods-christelijke cultuur die
over het algemeen een grote angst voor seksualiteit en erotiek aan den dag heeft
gelegd. Deze angst werd sterk op vrouwen geprojecteerd: in het patriarchale
bijbelverhaal is het Eva die een bondgenootschap sluit met de duivel en dan Adam
verleidt. Volgens vele kerkvaders was de vrouw met haar aanlokkelijk lijf de poort
der hel: de zo bedreigende lichamelijkheid werd door mannen toegeschreven aan
vrouwen en aldus werd voor de mannelijke sekse een relatieve vrijbrief gecreëerd.
Vrouwen werden gezien als lichaam - in achttiende- en negentiende-eeuws Frans en
Engels worden vrouwen wel collectief aangeduid als ‘le sexe’, ‘the sex’ Mannen
associeerden zichzelf daarentegen met de geest. Op die manier kreeg het christelijk
dualisme van God versus duivel, transcendentie versus immanentie, hemel versus
aarde, goed versus kwaad, ook een geseksualiseerde invulling: het eerste deel van
al deze binaire opposities werd geassocieerd met mannelijkheid en mannen, het
tweede met vrouwelijkheid en vrouwen. Natuurlijk was er ook een goede vrouw, de
lichaamloze maagd Maria, object van verering en bovenzinnelijke liefde, het role
model van hen met een roomse jeugd. Mijn moeder vertelde mij laatst dat ze op de
kostschool bij de nonnen in bad moest met een grote mouwschort aan, opdat ze haar
eigen lichaam niet kon zien. Haar eigen lijfje zou haar op zondige gedachten kunnen
brengen. Door die nadrukkelijke bedekking, de verboden, de repressie en het
geheimzinnige gedoe kreeg mijn moeder natuurlijk juist zondige gedachten, maar
de tragiek van zo'n opvoeding is dat vrouwen op die manier een angstige en bevangen
houding ten opzichte van seksualiteit ontwikkelen. Het is deze houding die Christine
D'haen in haar prozaboek Zwarte sneeuw zowel representeert als doorbreekt. Zwarte
sneeuw is opgebouwd uit dagboekfragmenten en associatiereeksen
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waarvan ik er enkele zal citeren. Deze flarden herinneringen over seksualiteit komen
uit de afdeling ‘Het geheim’:
De preek ging erover dat de vrouwen geen mouwen boven de elleboog
mogen dragen. Maar ik sneed stiekem mijn hemdje vooraan open en naaide
er een decolleté in. Mijn moeder was boos. De kaart met Le Baiser van
Rodin moest ik van mijn muur halen, zei mijn moeder. (Zwarte sneeuw,
blz. 73)
Ze ligt al twintig jaar met haar man in één bed en hij doet nooit iets. Ze
heeft hun twee kinderen uit hem moeten persen. Als ze nylons durft te
dragen, moet ze op haar knieën vergiffenis vragen. (blz. 83)
A. is heel mooi en, zoals ze zelf zegt, ‘goed in bed’. Waarom dan doet die
mooie, vrolijke, geestige minnaar zo weinig met haar? (blz. 83)
Alle mannen verbieden.
De ene wil geen kut aanraken (nette jongen), de ander wil geen sperma
geven; voor die heb je geen aars en bij die mag je 't plassen niet zien; nog
een ander wil niet dat je te veel plezier hebt. (blz. 88)
In deze herinneringen roept D'haen een zeer repressieve roomse jeugd op, maar ook
haar verzet daartegen, haar eigen avonturen en ontmoetingen en de verhalen die ze
van en over anderen heeft gehoord over ‘Het geheim’: de seksualiteit. Wat opvalt is
D'haens onbevangenheid; ze wil alles leren kennen en alles benoemen - van
masturbatie tot erotische gevoelens voor vrouwen - zonder schroom en zonder angst.
In de afdeling ‘Spiegel’ noteert ze - met aantekeningen uit het jaar 1945:
Kristus is mens geworden, maar hij heeft noch sexuele begeerte, noch
sexuele daad, noch vrees voor verdoeming, noch zonde noch verrotting
in een graf gekend. Maria was mens, maar ze had geen erfzonde, geen
huwelijk en geen verrotting in het graf. Wat zijn wij met zulke mensen?
(blz. 64)
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en:
Gisteravond heb ik voor 't eerst van mijn leven mijn lichaam naakt gezien
in den kleinen antieken spiegel. Het is schoon, mijn lichaam. Mijn borsten
zijn nog klein, strak en rond. Ik begrijp Narkissos, ik moet dat absoluut
eens uitwerken. (blz. 63)
In het eerste citaat over Christus en de maagd lijkt D'haen aan te dringen op het
scheppen van een godheid waarin een mens zichzelf meer kan terugvinden dan in
de christelijke god het geval is. Wat moeten wij met een Christus en een Maria die
zo ver verwijderd zijn van datgene waar ons leven om draait?, zegt zij. De fascinatie
voor de heidense godenwereld van de klassieke oudheid in de poëzie van D'haen is
daarmee ongetwijfeld te verklaren: deze godenwereld is veel meer dan de christelijke
gemodelleerd naar het leven van de mensen op aarde. Noch seksualiteit, noch dood
noch kwaad wordt in de klassieke wereld ontkend. Die oriëntatie op de klassieken
zie je ook in het tweede citaat, waar Narcissus het model is voor het bekijken van
het eigen lichaam, en het openlijk daarvan genieten.
Zwarte sneeuw is interessant vanwege het experimentele karakter ervan. De ‘ik’,
het subject in deze tekst wisselt steeds van gedaante: nu eens is zij heel jong, dan
weer oud, dan weer een schoolmeisje verliefd op haar lerares, dan weer een studente
die de wereld van de seksualiteit verkent, dan weer de luisteraar naar de talloze
verhalen van talloze anderen. Er is geen duidelijke scheiding tussen ‘ik’ en de
‘anderen’. Er is bovendien geen sprake van afgeronde verhalen, maar van suggestieve
tekstflarden, nooit langer dan acht regels. D'haen lijkt hiermee de heterogeniteit en
innerlijke gespletenheid van het postmoderne subject in beeld te brengen. Haal de
vertelstructuur weg en er is weinig meer dat de fragmenten en associatiereeksen
bijeenhoudt: het subject is een heterogeen conglomeraat van tekst. De constructie
van de eenheid van dit subject moet van de lezer komen, want de tekst zelf biedt heel
weinig ordening, heel weinig interpretatie. D'haen stelt zich in Zwarte sneeuw op als
filmer van clips, als de fotograaf die series losse foto's knipt. Door de bijeenplaatsing
van de citaten wordt een visie opgebouwd. D'haen kijkt vol verbazing en mededogen
naar de vele vormen van seksuele repressie. Zij is bovenal nieuwsgierig, zowel naar
onvrijheid als naar vrijheid. En ze kiest ondubbelzinnig
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voor genot en plezier, waardoor ze erin slaagt een voor haar generatie verrassende
seksuele vrijmoedigheid neer te zetten. Gelukkig is dat tegenwoordig mogelijk. En
gelukkig is de greep van de joods-christelijke traditie niet overal op de wereld even
sterk geweest, zoals we onlangs hebben kunnen zien in O Amor natural (1996). Deze
film van Hedy Honigmann bestaat uit een reeks interviews met oudere Brazilianen,
mannen en vrouwen. Aanleiding tot de interviews is een bundel nagelaten erotische
gedichten van Drummond de Andrade: elke geïnterviewde leest steeds een van de
mooie, vrijzinnig erotische gedichten van deze dichter voor, waarna openhartige
ontboezemingen volgen over de eigen seksuele ervaringen. Het is wonderlijk om te
merken hoe weinig last zij hebben van het schuldgevoel, de verlegenheid en de
bevangenheid - en van de luidruchtige ontkenning daarvan - die het onderwerp
seksualiteit in onze streken vaak aankleeft.

Vies
Ik ga verder met het liefdesgedicht ‘Kwijldicht’ van Anneke Brassinga.

Kwijldicht
Het breken van een lichaam
gaat zacht, het opent zich
vanzelf, de wond een bloem
die nooit meer heelt. Bang
heb je mij gebroken, de nacht
staat open voor de wending
van zwart naar honing. Linden
staan kwijlend, liefde is
een lange laan waar je lopen
leert, verdoold in schaduwholen. Maar droppels vonken
daar, kristallen zoete pijn.
Anneke Brassinga, uit: Brassinga's debuut (1885)

Terwijl ‘kwijlen’ gewoonlijk geladen is met negatieve associaties (het is vies) wordt
het hier ingezet voor een evocatie van liefdevolle seks.
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Het is vooral de betekenislaag van het natte in kwijlen en de gebruiksmogelijkheid
van het kwijlen van lekkerte die in het gedicht gemobiliseerd worden. In de eerste
regel verdringen zich al dadelijk twee paradoxen: een lichaam kan immers niet
‘breken’ en breken kan per definitie ook niet ‘zacht’ zijn. Het grensoverschrijdende
karakter van de seksuele overgave is hiermee treffend aangeduid. Ook de
behoedzaamheid van de minnaar (‘bang heb je mij gebroken’) - zijn vrees voor de
grensoverschrijding, zijn voorzichtigheid - is mooi onder woorden gebracht. Aan dit
‘breken’ is niets gewelddadigs.
De overgang tussen de eerste en de tweede strofe wordt voltrokken met een fraai
enjambement: de ‘wending//van zwart naar honing’. De woordbetekenis van wending:
overgang, wordt hier ook uitgevoerd in de vorm het vers. De ‘wending’ in de
beschreven seksuele ontmoeting is verder gematerialiseerd in taal, doordat het gedicht
in de tweede strofe in een andere, ‘zoetere’ versnelling gaat: het wordt vanaf hier
klankpoëzie. Het gaat ‘zingen’ alsof het zelf seksualiseert. Hoor het sabbelen met al
die l-llen en het o-geroep dat klinkt in al die o's. Het beeld van de lange laan roept
het duratieve karakter van seks op, het ‘lopen leren’ het licht-hulpeloze.
‘Kwijldicht’ vertoont enkele kenmerken die representatief zijn voor Brassinga's
poëzie: de rijkdom aan onconventionele beelden, het speelse, het fysieke, het
nadrukkelijke gebruik van intertekstualiteit en de exploitatie van het klankpotentieel
van de taal. De ouderwetse, onbevangen liefde voor klank doet denken aan Gorter
en Van Ostaijen. Brassinga's debuut opent dan ook met een motto van Herman Gorter.
Kan iemand die zich zo duidelijk óók inspireert op mannelijke voorgangers en
mededichters nog een vrouwelijke stem hebben? Zeker wel. In haar erudiete
toespelingen op de literaire traditie en op mannelijke voorgangers lijkt Brassinga op
de eveneens speelse, barokke en erudiete Christine D'haen.
Waar het mij nu in dit gedicht van Brassinga vooral om gaat, is dat het zo volstrekt
open, onbevangen en positief over de lichamelijke liefde schrijft. Hier geen
zwaarmoedige, schuldige, christelijke mistbanken, maar de vreugde, de stoutigheid
en de openheid van O Amor natural. Belangrijk vind ik in dit gedicht ook de notie
dat het liefdescontact een ‘breken van een lichaam’ schijnt te impliceren: een vreemd
breken dat ‘zacht’ gaat en dat de minnaar ‘bang’ volvoert.
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Er is in alle liefde een verlangen om de grens van de ander te doorbreken, om nader
te komen dan mogelijk is, om met de ander te versmelten. Er is een lijden aan de
grens tussen ik en de ander - zoals Herman Gorter onder woorden bracht in zijn
stamelende liefdesgedicht ‘Gij staat zo heel heel stil’:
Uw ogen zijn zo blauw
als klaar water - ik wou
dat ik eens even u kon zijn,
maar 't kan niet, ik blijf van mijn.

Heidens
Deze visie van een geheel zonder schuldbesef geaccepteerde hartstocht trof ik bij
veel dichteressen aan. Ik vervolg met een vers van Erika Dedinsky, die veel erotische
gedichten schreef waarvan ik er één kies:

Pinkstermorgen
heel even zoals vroeger
wee van het lange waken
loom bijeenliggen terwijl de veer
van het verlangen weer
langzaam begint te spannen,
doornat, moe van geluk
vogels schreeuwen door elkaar ergens
krankzinnig
hun buigzame stemmen raken verstrengeld
kronkelen en bloeien zoals een
teer smeedijzeren hekwerk
o, hoe eerbiedig rust ik nu en adem
in de barokke ochtend
het gordijn wijkt, een vrouwenrok, voor jou
bollend in de wind of misschien, voor mij
jong groen schaamhaar van opgewonden bomen
het zwelt, rijst, bloed klopt in zijn plooien
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nu valt het en beeft krachteloos
eindelijk spuiten de eerste stralen van licht
we zijn pasgeboren vochtig en broos
ik zwijg met jouw zwijgen
jij slaapt met mijn gezicht
Erika Dedinsky, uit Kornoeljeboom (1975)

Pinksteren is het christelijke feest van de neerdaling van de Heilige Geest, die in de
gedaante van vurige tongen aan de apostelen verschijnt. Op de ochtend van pinksteren
situeert Dedinsky het vrijen van een paar. De eerste strofe beschrijft met ‘doornat,
moe van geluk’ in heel lichamelijke en plastische termen het liggen na het vrijen.
De tweede strofe beschrijft op indirecte wijze het hernieuwd liefdesspel, aangekondigd
in ‘terwijl de veer/van het verlangen weer/langzaam begint te spannen’ en besloten
in de derde strofe ‘o, hoe eerbiedig rust ik nu’. Het eigen schreeuwen wordt verplaatst
naar het schreeuwen van vogels. ‘Ergens’ wijst op een vervaagd ruimtebesef in de
lichte vorm van waanzin (‘krankzinnig’) die vrijen soms kan zijn. Ook de eigen
lichamelijke verstrengeling is verplaatst naar het verstrengeld zijn van de ‘buigzame
stemmen’ van de vogels. ‘Kronkelen en bloeien zoals een/teer smeedijzeren hekwerk’
brengt tegelijkertijd drie beelden bij elkaar: het vervlechten van de vogelstemmen;
het kronkelen en (in orgasme) bloeien van de lichamen van de geliefden; het kronkelen
en bloeien van (bloem- en bladmotieven) van een teer smeedijzeren hekwerk.
De combinatie ‘teer smeedijzeren’ is ook nog een oxymoron, een vereniging van
het onverenigbare: smeedijzer is hard en onbuigzaam, desondanks wordt het hier
voorgesteld als teer en beweeglijk. Dat oxymoron verwijst naar de paradoxale ervaring
van het vrijen: ondanks je individualiteit en het besloten zijn in het eigen lichaam is
het mogelijk je geheel verstrengeld te voelen met de geliefde. Het kan niet, maar het
gebeurt toch. Ook het einde van het gedicht verwijst naar een verstrengeling, zelfs
een onderlinge verwisselbaarheid die nog duurt: ‘ik zwijg met jouw zwijgen/jij slaapt
met mijn gezicht.’ Verstrengeling, het overschrijden van de grens tussen ik en ander,
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wordt door Dedinsky gerepresenteerd als iets wat door vrijen tot-standkomt, een
resultaat, niet een beginsituatie. De beginsituatie kan worden verwoord met de al
eerder geciteerde regels van Gorter: ‘Ik wou/dat ik eens even u kon zijn,/maar 't kan
niet, ik blijf van mijn.’ In erotiek gaat het altijd om de paradox van twee van elkaar
gescheiden mensen die tot elkaar moeten komen. Wat niet kan en toch
wonderbaarlijkerwijze gebeurt. De wijze waarop mannelijke en vrouwelijke dichters
omgaan met die grens tussen ik en ander zal van groot belang blijken te zijn in het
bepalen van het ‘erotisch paradigma’ dat zij onderschrijven. Ik kom daarop terug.
In de vierde strofe deelt de seksuele opwinding zich mee aan de hele omgeving:
het gordijn bolt als een vrouwenrok, de bomen zijn ook ‘opgewonden’ het jonge
groen wordt ‘schaamhaar’, alles wordt seks. Als onderwerp van ‘het zwelt, rijst,
bloed klopt in zijn plooien/nu valt het en beeft krachteloos’ lees ik het (in de wind
bollende) gordijn, wat zowel metaforisch in verbinding kan treden met het mannelijke
als met het vrouwelijke genitaal. Het ‘spuiten’ van het licht heeft een metonymische
verbinding met het ‘spuiten’ van de penis.
De regel ‘we zijn pasgeboren en vochtig broos’ laat het vrijen verschijnen als
regenerende kracht. Vrijen is als een geboorte, deze minnaars voelen zich ‘pasgeboren
en vochtig broos’. Dit is een volkomen ander gevoel dan het befaamde post coitum
omne animal triste, dat onder andere zou kunnen samenhangen met de christelijke
beleving van erotiek als een schuldige ‘val in het vlees’. Het gedicht eindigt met de
onderlinge verwisselbaarheid die ik al aanhaalde.
Nu wil ik nog even terug naar de situering van dit vrijen op de pinkstermorgen. Er
is daarvan nog een echo te horen in ‘o, hoe eerbiedig rust ik nu’. Eerbiedig is men
voor iets wat heilig is. Met pinksteren is men eerbiedig. Wat Dedinsky hier doet, is
volstrekt subversief: zij verandert pinksteren (het feest van de Geest) in een feest
van het Lichaam. De eerbied geldt niet het numen van het wonder van de uitstorting
van de Geest, maar het numen van deze stortvloed van seksualiteit. Daarmee geeft
zij seksualiteit weer een ‘heilige’ dimensie die er door het dualisme van het
lichaamsvijandige christendom uit is verdwenen. Zij maakt het pinksterfeest profaan
en heidens. Zij doet dat niet door het verabsoluteren van de andere pool in het
dualisme lichaam/geest, door het blasfemerend bedrijven van een on-heilige,
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on-geestelijke seksualiteit - wat we straks bij Hugo Claus en Georges Bataille zullen
zien - maar door het lichamelijke en het sacrale op te vatten als vermengd en één.

Goedertieren
Wij vervolgen onze reis met een gedicht van M. Vasalis. ‘Aan het verre lief’ is een
fantasie over vrijen, terwijl de geliefde afwezig is.

Aan het verre lief
Ik denk aan ledematen in de ochtendstond,
fris als tulpestelen, rond
en stroef.
Ach lief
En aan het ondergronds geluk
dat door de aders van de ziel
stroomt en in plotseling gelach
opspringt, hoog als de eerste dag.
Denk aan de aandacht en de rust
als bij 't bestijgen van een berg.
Daarboven sneeuw, brandend van wit.
Zo zou het zijn: langzaam, aandachtig,
ingespannen, stijgende, tot het wit-gloeiend eind,
dat heilig is, eenzaam en wijd.
M Vasalis, uit Vergezichten en Gezichten (1954)

Opmerkelijk vind ik in dit gedicht weer het benoemen van het seksuele als ‘heilig’
en het gegeven dat lichaam en ziel niet zijn ontkoppeld: ‘ik’ denkt aan ‘ledematen,
rond en stroef’ èn aan ‘geluk dat door de aders van de ziel stroomt’. In de vijfde tot
en met de achtste regel lees ik ‘plotseling gelach’ als letterlijk lachen: een latent,
door het vrijen geactualiseerd geluksgevoel uit zich in plotseling lachen. Door ‘hoog
als de eerste dag’ wordt de fysieke intimiteit weer verbonden met schepping,
vernieuwing. Door de metafoor ‘aders van de ziel’ krijgt de ziel iets fysieks: er is
ook een associatie met bloed dat door de aders stroomt en opspringt in het plotseling
bevangen worden door seksuele opwinding.
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Verder legt Vasalis de nadruk op het duratieve aspect van de seksualiteit door de
metafoor ‘als bij 't bestijgen van een berg [...] langzaam, aandachtig’. Het beeld van
het samen bestijgen van een berg voor vrijen impliceert, behalve het aspect van duur,
ook een non-agressieve beleving van erotiekwaarin de partners geheel gelijkwaardig
zijn.
In het gedicht ‘Zeedrift’ van Judith Herzberg komt een nog onbesproken aspect van
erotiek aan de orde: het gevoel van verbondenheid en verzoening dat seks teweeg
kan brengen.

Zeedrift
Goeiig ontmoedigd afgedankt dingetje
dat in de zee zweeft als een anemoon
en met het wier mee in en uit
en heen en weer slurpt op het tij,
hierheen verdwenen uit wie weet
wat voor huis, wat voor schip.
(De zee is een dunne verdunning
van onachterhaalbare dingen.)
Een schil is het, nog minder
dan de schil van een gebaar
hoe overrompelend en dierbaar ook.
De zon gooit lichtdraadmazen door het water,
ik staar en traan van al dat ketsend licht.
En van hoe internationaal, en alledaags
en goedertieren sex is.
Judith Herzberg, uit Zeepost (1963)

Ik zag in dit gedicht eerst deze situatie: ‘ik’ ligt in bed en naast dat bed ligt een
condoom, het ‘goedig ontmoedigd afgedankt dingetje’. In de tweede regel vatte ik
‘de zee’ op als metafoor voor baarmoeder/vagina: seks vergeleken met eb en vloed
(derde en vierde regel). Maar na enige tijd heb ik die lezing verworpen voor deze:
‘ik’ staat in of bij de zee en ziet in het water een condoom ‘zweven’. Dat ‘met het
wier mee in en uit/en heen en weer [slurpen] op het tij’ heeft nog steeds iets
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seksueels: nu heeft het condoom altijddurende seks met de zee zelf, die met haar
getij lijkt op een gigantische natte vagina. De titel ‘Zeedrift’ wijst ook op seksuele
drift. Mededogen met dat weggegooide condoompje (al gepersonifieerd in ‘goeiig
goedmoedig’) wordt in de laatste regels mededogen met alle mensen die het gebruiken.
Het huilen in de laatste strofe is understated, verstopt achter het tranen van de ogen
door ketsend licht, zoals Herzberg emoties meestal understates. ‘Ik’ huilt van
ontroering bij de gedachte aan ‘hoe internationaal en alledaags en goedertieren sex
is’: een volkomener acceptatie van seksualiteit is haast niet denkbaar.

Eerbied
Nu zijn het er nog maar vijf, deze erotische teksten van D'haen, Brassinga, Dedinsky,
Vasalis en Herzberg. Maar de visie op erotiek die uit deze gedichten spreekt, is ook
aanwezig in het andere werk van dezelfde dichteressen. En ze hebben bovendien iets
met elkaar gemeen: impliciet of expliciet verwerpen ze alle vijf de gedichotomiseerde
eros, het onderscheid tussen ‘hogere’ en ‘lagere’ erotiek, het dualisme van ziel versus
lichaam in het algemeen en de daarmee gepaard gaande schuldbeladenheid van seks.
Het lichaam is goed voor hen, zelfs sacraal. Bij alle vijf is bovendien een vrouw het
actief begerende subject. De subjecten van deze gedichten werpen zich niet op als
projectieschermen voor mannelijke fantasieën, ze vallen op geen enkele manier in
de tweedeling madonna/hoer, maar spreken hun eigen fantasieën uit. Seksualiteit
wordt geheel geaccepteerd, wordt ervaren met een zekere eerbied als een grote,
regenererende kracht en beleefd als troostrijk en verzoenend. Gelijkheid tussen man
en vrouw, en respect voor het andere van de ander is vanzelfsprekend.
Een dergelijke visie op erotiek is vreemd aan of nieuw in de joods-christelijke traditie.
Verwante voorbeelden ervan moeten we dan ook niet zoeken in de dominante westerse
cultuur, maar in de marges daarvan en in oudere tradities. Graag zou ik u meenemen
op een lange excursie langs verschillende pleisterplaatsen. Ik zou u meenemen naar
de eerste Griekse dichter Sappho. Bij haar is eros een luisterrijke en ook beangstigende
kracht die de totale persoon aangrijpt. Erotiek beheerst in Sappho's gedichten het
hele leven. Eros is speels en heftig, kent grote hoogten en diepe diepten en is geheel
schulde-
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loos. Nergens is er gêne of ambivalentie tegenover lichamelijkheid. Nooit is er sprake
van het intomen van de passie, van een tegenstelling tussen hartstocht en rede of van
een onderscheid in ‘hogere’ en ‘lagere’ eros. Lesbische seksualiteit wordt als
vanzelfsprekend aanvaard. Een volgende pleisterplaats zou het bijbelse Hooglied
zijn, het schitterende lied van liefde en verlangen waarin een vrouw vaak vrijmoedig
het woord neemt, een tekst waar het christendom dikwijls geen raad mee wist. Het
Hooglied wordt gewoonlijk opgevat als een allegorie van de liefde tussen God en de
menselijke ziel, of van het huwelijk tussen Christus en de kerk, zijn figuurlijke bruid.
Op die manier hoefde de ondubbelzinnige erotische taal van het Hooglied tenminste
niet letterlijk te worden genomen. Mijns inziens zouden we er goed aan doen het
Hooglied wel letterlijk te nemen: het is een meeslepende liefdestekst waarin van
volstrekte gelijkheid en wederkerigheid tussen man en vrouw sprake is. Dat geldt
ook voor de vele vroeg-middeleeuwse vrouwenliederen, waarvan er verschillende
zijn bewaard in het Antwerps liedboeck. Het geldt ook voor de liederen van de
vrouwelijke troubadours, de trobairitz. Terwijl de mannelijke troubadours de minnares
idealiseren en op een voetstuk plaatsen als ware zij de maagd Maria, vertellen de
trobairitz de andere kant van het verhaal: zij beschrijven de liefde vanuit het
vrouwelijk verlangen. Zij fantaseren zich in de fin'amours dus gelijkwaardige
minnaars van vlees en bloed - soms wensen zij zich zelfs minnaressen - en ze moeten
niets hebben van de hiërarchisch boven hen gestelde, vergeestelijkte en afstandelijke
schimmen die de mannen zich als geliefde voorstellen. In hun eigen werk identificeren
de trobairitz zich niet met de dame-projectie. Ze polemiseren er zelfs tegen.
De tijd ontbreekt nu om deze historische uitweiding verder uit te diepen. Ik wil
hiermee echter duidelijk maken dat de visie van de bevrijde en gelijkwaardige erotiek,
zoals ik die zie verschijnen in het werk van D'haen, Brassinga, Dedinsky, Vasalis en
Herzberg, geenszins nieuw is. Het is een visie met een geschiedenis, ook al moeten
we die geschiedenis zoeken in de heidense resten en de vergeten hoeken en gaten
van de joods-christelijke traditie.
Ik stel voor om deze visie een paradigma te noemen: het paradigma van de bevrijde
en gelijkwaardige erotiek. Waarom noem ik die visie eigenlijk niet meteen een
‘vrouwelijk erotisch paradigma’ of ‘de vrouwelijke stem’, want daar waren we met
de Anna Bijnsstichting
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toch naar op zoek? Ik stel voor het predikaat ‘vrouwelijk’ of ‘mannelijk’ nog niet
uit te delen. Laten we de zaak nog even openhouden. Het zou kunnen dat sommige
of veel mannelijke dichters in hun werk ook weten te ontsnappen aan de dominante
joods-christelijke visie op seksualiteit en erotiek. Dat gaan we nu onderzoeken, en
ik neem u mee naar gedichten van Hugo Claus, Rutger Kopland en Jotie T'Hooft. Ik
ga het uitvoerigst in op een gedicht van Hugo Claus: het is het eerste gedicht van de
veertiendelige cyclus ‘Een vrouw’ uit de bundel De Oostakkerse gedichten (1955).
Met schaterend haar,
Met meeuwenogen, met een buidel op de buik,
Een moeder of een goede verrader,
Wie kent deze laaiende vrouw?
Haar nagels naderen mijn hout,
Haar klauwzeer wekt mijn jachtige huid,
Als een jachthoorn hangt zij in mijn haar te tuiten.
Zij nadert in vouwen en in schicht,
In hitte, in hars, in klatering,
Terwijl in staat van begeerte,
Gestrekt als een geweer en onherroepelijk
In staat van aanval en van moord ik
Omvat, doorploeg en vel,
Gebogen, geknield, het geurend dier
Tussen de lederzachte knieën.
Zij splijt mijn kegel
In de bekende warmte.
Hugo Claus, uit De Oostakkerse gedichten (1955)

De eerste twee strofen beschrijven een vrouw, gezien door de ogen van een kennelijk
mannelijk ‘ik’. De vrouw nadert hem krachtdadig. Zij wordt ‘Een moeder of een
goede verrader’ genoemd - vanuit vrouwelijk standpunt gezien beperkte en
onaantrekkelijke varianten. Verder wordt de vrouw gezien als dynamisch (schaterend
haar), laai-
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end en aan de man onbekend, gezien de vraag ‘Wie kent (haar)’? De nadering van
de vrouw wordt beschreven in agressieve en onaangename termen. ‘Nagels’ suggereert
krabben, ‘klauwzeer’ wekt associaties met mond- en klauwzeer, de besmettelijke
ziekte aan bek en poten van vee.
Deze toenaderingvan de vrouw ‘wekt’ de man: ‘Haar klauwzeer wekt mijn jachtige
huid.’ Hier wil ik even vooruitlopen op mijn interpretatie: de ‘ik’ projecteert zijn
eigen opwinding - die in de derde strofe zal leiden tot een agressieve overname van
het seksuele initiatief - op de vrouw. Zij heeft de seksuele opwinding veroorzaakt.
Achter het gehele gedicht zit een visie dat mannelijke seksualiteit gewekt wordt door
vrouwen en vervolgens onbeheersbaar is.
Met ‘jachtige huid’ in de tweede strofe is de metafoor van de jacht geïntroduceerd,
in de rest van het gedicht voortgezet met ‘jachthoorn’, ‘geweer’, ‘moord’ en ‘dier’.
‘Jachtig’ is te lezen als ‘opgewonden, gejaagd’ of als ‘behorend bij een jacht’. In de
volgende regel hangt de vrouw ‘Als een jachthoorn [...] in mijn haar te tuiten’. De
jachthoorn geeft signalen voor en tijdens de jacht. Zij wekt dus op tot jacht en dirigeert
de jacht. Maar er is ook nog een verdergaande lezing mogelijk. ‘Jachthoorn’ kan een
metafoor zijn voor ‘penis’ en ‘haar’ is dan ‘schaamhaar’. In die lezing is de vrouw
de penis. Zij heeft hem ‘gewekt’ en nu is de door haar gewekte begeerte in de vorm
van de penis/jachthoorn nadrukkelijk aanwezig (tuiten). In die lezing wordt de lust,
de penis, toegeschreven aan de vrouw. Zij wordt ervoor verantwoordelijk gesteld.
Zij is the sex, le sexe, de sekse.
In de derde strofe zet de vrouw - nog steeds gefocaliseerd door de mannelijke ‘ik’ de aanval voort. Die nadering groeit tot een climax in de regels ‘Terwijl in staat van
begeerte,/Gestrekt als een geweer en onherroepelijk/In staat van aanval en van moord’.
In die regels is dubbelzinnig wie het grammaticale onderwerp is. Het kan nog steeds
de vrouw zijn, tot het woord ‘ik’ (twaalfde regel) je dwingt om de hele passage vanaf
‘Terwijl gestrekt als een geweer’ te lezen met de mànnelijke ‘ik’ als onderwerp. Hij
neemt de agressieve seksuele aanval over en beschrijft de coïtus in termen van
doorploegen en vellen (zoals je een boom velt, wat ook een vorm van doden is).
De vrouw wordt een dier, de gejaagde prooi: ‘het geurend dier.’ On-
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herroepelijk betekent niet te herroepen: de eenmaal gewekte seksualiteit kan niet
worden tegengehouden. Daarmee worden ‘aanval’ en ‘moord’ gepresenteerd als
onafwendbaar.
De laatste strofe lees ik als een beschrijving van een orgasme, alweer onaangenaam
beschreven als ‘splijten (van) mijn kegel’ door de vrouw. In de laatste strofe herneemt
de vrouw het initiatief. Gezien de agressieve termen van het gedicht is dat een vorm
van verlies. Klaarkomen is de macht weer verliezen. Opmerkelijk is de tegenstelling
tussen de beginvraag ‘Wie kent deze laaiende vrouw?’ (vierde regel) en de laatste
regel ‘In de bekende warmte’. Hij zegt haar niet te kennen, en later blijkt haar warmte
toch bekend. Dat ‘ik’ voorgeeft de vrouw niet te kennen interpreteer ik als zijn manier
om de bedreigende seksualiteit die zij vertegenwoordigt af te houden. Ik lees het hele
gedicht als uiting van angst voor aan de vrouw toegeschreven seksualiteit en als
poging om die angst te bezweren door van de penis een geweer en van seksualiteit
geweld te maken. Daarmee kan de bedreigende, seksuele vrouw gedood worden. Die
poging mislukt: in het orgasme neemt de vrouw de macht weer terug - alles in de
visie van de ‘ik’-focalisator. Het gedicht verraadt deze visie door ‘haar nagels naderen
mijn hout’ (nagels kunnen in hout krabben, het splijten, breken) en het gebruik van
het woord ‘vellen’ in de dertiende regel. Je velt een boom, hout. ‘Ik’ is bang dat de
vrouw hem zal ‘vellen’ (haar nagels naderen mijn hout) maar door de aanval
verdriedubbeld over te nemen velt hij háár. De dubbelzinnigheid van het grammaticale
onderwerp in de tiende tot en met de twaalfde regel is functioneel omdat zij angstige
twijfel uitdrukt over wie nu wie aanvalt.
Tot zover mijn interpretatie. Het seksuele gebeuren is hier kort, heftig en gewelddadig.
Man en vrouw zijn antagonisten. Er is angst voor seksualiteit. Het zijn trekken die
ik allemaal niet vond in de erotische gedichten van vrouwen, waar de dynamiek van
seks als gevecht ook totaal ontbrak. Verder staat bij Vasalis ook de metafoor centraal
van seks als het te zamen ‘bestijgen van een berg [...] langzaam, aandachtig’ die juist
het duratieve en het gelijke benadrukt. De associatie van de penis met een geweer
heb ik bij vrouwen nog niet gevonden, terwijl die bij mannen zeer frequent voorkomt,
niet alleen in poëzie.
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Eenheid
De visie op seksualiteit die Claus in dit gedicht toont, komt veel vaker - uiteraard
met allerlei complicaties - voor in zijn werk. In de veertien gedichten van de moeilijke
en ook knappe cyclus ‘Een vrouw’ is vaker sprake van een gewelddadige en angstige
seksualiteit. ‘Het moordenaarszaad schiet woedend wortels./Hoe zal ik, herderin, in
u ontvlammen?’(blz. 30) ‘Als ik u raak/wordt de vuursteen van mijn zaad/een
koudvuur,/Een kwaad getij.’(blz. 31) De begeerte en de liefde verdwijnen, ‘Mijn
zaad is zwart’ en de geliefde wordt ten slotte onbereikbaar. Na alle pogingen van
‘ik’ om tot de geliefde door te dringen wil hij dat zij in hem doordringt ‘Ontmoet
mij, voel mij,/Plooi, breek, breek’ (blz. 41) - ook hier weer die grenservaring, dit
wensen gebroken te worden, dit lijden aan de scheiding tussen ik en de ander - maar
aan het einde zal hij zelfs geen geluid meer kunnen maken om die wens te uiten.
‘Maar de nacht wordt voleind en vult/Mijn vlakte steeds dichter dicht - bereiken kan
ik je/Niet dan onvervuld/Want de keel der mannelijke herten groeit toe bij
dageraad.’(blz. 42) Alle trekken die ik in de erotische poëzie van vrouwen vond - de
acceptatie van seksualiteit; het ervaren van seksualiteit als regenererende kracht, het
troostrijke, verzoenende karakter ervan, het zonder schuldgevoel of gruwelijke
gekweldheid erin opgaan, de gelijkwaardigheid van de partners - al die trekken zijn
in Claus' voorstelling van erotiek afwezig.
Maar hoe representatief is Claus voor andere mannelijke dichters? Hij is zeker niet
representatief voor Herman Gorter, voor Hans Lodeizen en voor Leo Vroman, die
veeleer passen in het paradigma van de bevrijde en gelijkwaardige erotiek. Je zou
verwachten dat iemand als Rutger Kopland ook volledig in dat laatste gezelschap
zou thuishoren, maar dat valt tegen:

XXII
O zachte morgen in de mist, o zacht
waas op een glas koude jenever.
Ik was weer teder vannacht, beetje te
dronken geweest zeker, het voelt nog
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zo zacht. Zie, in de nevel zakt
ze door de knieën voorover, en rolt
het eenzame dier.
Rutger Kopland, uit Een lege plek om te blijven (1975)

Als een man teder is, is hij dronken en keurt het achteraf ook enigszins af: beetje te
dronken. Dan volgt de associatie met ‘door de knieën gaan’.
Neoromantische mannelijke dichters als Lévi Weemoedt, Anton Korteweg, Gerrit
Komrij, Kees Ouwens, Jacques Waterman en Jotie T'Hooft komen ook terecht in het
gezelschap van Hugo Claus wanneer men ze leest met het oog op hun beleving van
seksualiteit en erotiek. In zijn artikel ‘Een dodelijke dorst naar tederheid.
Neoromantiek in de hedendaagse Nederlandse poëzie’ (in: Al wie omziet, 1981)
meent de Vlaamse neerlandicus Hugo Brems dat bij deze dichters een lyrisch ‘ik’
centraal staat dat tragisch in het leven is verdwaald. Deze ‘ik’ ervaart zichzelf als
een monster van Frankenstein, ‘ontstaan uit de dood en ernaar terugkerend, vervreemd
in het bestaan, zonder toegang tot de werkelijkheid, uitgestoten en verlaten, op zoek
naar het paradijs dat enkel te vinden is in de terugkeer naar de oorspronkelijke verloren
eenheid’. Seksualiteit roept verlangen naar de oorsprong wakker, dat tegelijk verlangen
is om weer uitgewist te worden in de dood. Brems analyseerde onder andere de
erotische gedichten van Jotie T'Hooft en ziet daarin twee componenten. De eerste
component is de liefde als demonstratie van het verval en de onvolledigheid van het
bestaan: liefde en seksualiteit kunnen de scheiding uit de oorspronkelijke eenheid
niet ongedaan maken. De tweede component is het gegeven dat liefde en seks het
verlangen wekken naar de verloren moeder, met wie de geliefde meestal niet blijkt
samen te vallen. In veel, vooral latere gedichten van Jotie T'Hooft ontstaat ‘een fusie
van dood en geliefde’. Er is geen terugkeer naar de moeder of de verloren eenheid
via seks, en daarom zoekt T'Hooft die verloren eenheid in de dood die ook een soort
moeder/ geliefde wordt: ‘de vrouwen waaraan ik mij voorgoed bezeer/Blijken altijd
opnieuw toch hoeren’, onmiddellijk gevolgd door de aanroeping ‘Prins, u die ik altijd
diende, Dood’. Deze (neo)romantische be-
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leving van erotiek impliceert een projectie op de, meestal vrouwelijke, geliefde. Zij
is ofwel de belichaming van de onvolledigheid en de lelijkheid van het leven en
herinnert het subject aan zijn ongelukkige gescheiden-zijn, ofwel zij is de moeder
die vergetelheid brengt en het subject opnieuw opneemt in een symbiotische eenheid
die tegelijk prenataal en een vorm van dood is: een verlossing uit het mislukte leven.
Die projectie op de vrouw van het eigen lijden aan het leven is een cruciaal punt van
verschil met (neo)romantische dichteressen. Brems noemt Agnes de Graaf, Patricia
Lasoen en Miriam Van hee, maar hij ziet niet dat zij geen van drieën dergelijke
projecties op hun geliefden loslaten. Het projecteren van het eigen lijden aan het
leven op de vrouwelijke geliefde lijkt iets te zijn wat mannen doen. Ik kan niet anders
concluderen dan dat de dominante joods-christelijke visie op seksualiteit en erotiek,
waarin vrouwen de draagsters zijn van een dodelijk lichaam, hier samenvalt met de
mannelijke stemmen in de literatuur.

Mystiek
Ik wil besluiten met Georges Bataille, die als geen ander de relatie tussen erotiek en
dood vanuit mannelijk perspectief gedacht heeft. Bataille's ideeën worden algemeen
beschouwd als toonaangevend voor de Franse erotische literatuur en ook in Nederland
en Vlaanderen lopen veel filosofen en literatoren met hem weg.
Bataille's belangrijkste boek, L'erotisme (1957) bevat in aanleg fascinerende ideeën.
Mijn inzichten over dit werk dank ik aan het artikel van Camille Mortagne ‘Daar
waar eros zich ongedurig ophoudt’ (Lover 2,1984); de vertaalde Bataille-citaten
komen uit haar artikel.
Bataille ziet de mens als een discontinu wezen, opgesloten in eigen individualiteit,
begrensd en gescheiden. Die begrensdheid is smartelijk en eenzaam. De discontinuïteit
wordt opgeheven in de dood - waar de individualiteit verdrinkt - en in erotiek, waarin
de persoonlijke grenzen vervagen en je oplost in de ander. Er is een overeenkomst
tussen seksualiteit en dood. In erotiek wordt enerzijds een ‘overtolligheid aan leven’
uitgeleefd, anderzijds heeft erotiek een ‘fascinatie die analoog is aan die van de dood’.
Seks en orgasme zijn een ‘petit mort’, een vorm van sterven. Het overschrijden van
de grenzen van de eenzame individualiteit is iets wat de mens tegelijk verlangt en
vreest. Het doorbreken van die grens, in allerlei vormen van roes, in seksuele extase
of in de dood, betekent een verlies van controle en een vernie-
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tiging van taal, wet en orde. De verlossing uit de discontinuïteit heeft voor Bataille
een sacrale dimensie: het is een vorm van mystiek.
De bevrijdende opheffing van taal en orde in seksualiteit zijn vaak beschreven.
Bataille is dan ook niet de enige die het verband voelde tussen seksualiteit, zelfverlies
en dood. Bredero spreekt in de zeventiende eeuw al over orgasme als ‘een suikerighe
dood’. In Een tevreden lach (1965) beschrijft Andreas Burnier het in een liefdesscène
als ‘de zoete verrukkingen van het lijf aan lijf veelvoudig verstrengeld zijn, het in
elkaar overvloeien, hemels, onbegrensd door het eigen ik [...] het machtig sterven in
jou’. Reve heeft het over de trits Sex, Drank en Dood. Ook bij de dichteressen D'haen,
Dedinsky, Vasalis en Herzberg grenst seksualiteit aan mystiek, en het is
veelbetekenend dat mystici zich in het beschrijven van de eenwording zo vaak
uitdrukken in hevig-erotische taal en beelden.
Bataille doet in zijn werk een poging om de in de joods-christelijke traditie verguisde
lichamelijkheid in ere te herstellen en om de ‘hele’ dimensie van erotiek weer terug
te halen uit eeuwen van angst voor het lichaam. Maar zijn poging ontspoort
halverwege, en daarmee levert hij een nieuwe versie van patriarchaal masculinisme.
De ontsporing komt na de volgende wending in zijn betoog: ‘het gebied van de erotiek
[is] wezenlijk het gebied van het geweld, het gebied van de schending [...]. Het
overgaan van de discontinuïteit in de continuïteit kan niet plaatsvinden zonder een
uiterst gewelddadige losrukking van het individu van zichzelf.’ Ook dat kan nog.
Het gaat om de losrukking van zichzelf, een intern-psychisch proces, het taboe en
verbod op het opgeven van ego. De ‘schending’ kan de angst beschrijven waarmee
het individu zijn/haar zelfopheffing ondergaat. Maar hoe ziet Bataille die ‘losrukking’?
Door het hele probleem te verleggen naar de relatie met de vrouw: in dit spel op
leven en dood heeft ‘in principe de mannelijke partner de actieve rol en de vrouwelijke
de passieve rol’. Heel het erotisch streven heeft ‘als drijfveer de vernietiging van de
structuur van het gesloten wezen dat, in normale toestand, de partner is’. Aha. Het
individu moet niet door zijn/haar, eigen grenzen heen, maar de man moet met geweld
de grens van de vrouw door. [...] het lichaam van de vrouw is er volgens Bataille
niet alleen om geschonden te worden, maar ook om ‘ontheiligd’ te wor-
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den. De schoonheid van haar lichaam, die de begeerte doet ontstaan, verbergt namelijk
haar geslachtsdeel dat volgens Bataille ‘weerzinwekkend is’ omdat het aan het
‘dierlijke herinnert’. Daar staat het. Een haat tegen het seksuele, geprojecteerd op
het vrouwenlichaam, die een kerkvader niet zou misstaan.
Bataille heeft het over precies dezelfde grenservaring als waarover de dichters
spreken: ‘ik wou dat ik [...] u kon zijn,/maar 't kan niet, ik blijf van mijn’ om met
Gorter te spreken. Brassinga heeft het over het ‘breken van een lichaam’, maar bij
haar gaat dat ‘zacht’. Bataille lijkt het geduld niet te hebben om zacht te zijn en om
stil te staan bij de grens, wat het verlangen naar de ander mogelijk maakt. Hij verdeelt
het proces van wederzijdse toenadering catastrofaal over man en vrouw, en maakt
de grenservaring gewelddadig: de man breekt, de vrouw wordt gebroken. Daarmee
installeert hij opnieuw het klassieke seksisme: seks als schending van het
weerzinwekkende vrouwenlichaam dat ‘aan het dierlijke herinnert’. ‘Ik omvat,
doorploeg en vel / het geurend dier’ in de woorden van Hugo Claus. Seks als wraak
tegen the sex, le sexe: wraak op vrouwen.
Het is, dames en heren, zonder enige twijfel de mannelijke stem in de literatuur die
we hier horen. Maar evenzeer hoop ik dat ik vanavond voor u concreter heb kunnen
maken hoe de vrouwelijke stemmen klinken, of ze nu van Christine D'haen van Judith
Herzberg of van Herman Gorter afkomstig zijn. Want laten we utopisch blijven en
het paradigma van de bevrijde en gelijkwaardige erotiek openhouden voor alle
schrijvers, of zij nu vrouwen of mannen zijn.
Ik dank u.

Lust en Gratie. Jaargang 14

62

Truus Bronkhorst danst Bronkhorst, Truus Foto Peter Gramberg

Wat gaat er door ons heen als we kijken naar het pezige, getrainde lichaam
van Pauline Daniels in Hans van Manens ‘Portrait’; wat ervaren we als
Truus Bronkhorst zichzelf in ‘Lood’ presenteert met een piepklein
doodskistje op de schouder, of als Desirée Delauney in ‘Alcool’ met een
kaarsje haar eigen naakte lichaam beschijnt?
In de driehoek danser-dans-publiek voltrekken zich allerlei moeilijk te
peilen gender-processen. Dans wordt pas interessant op het moment dat
de dansers zich niet meer houden aan de gangbare regels op het gebied
van de erotiek.
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Eva van Schaik
Voorbij de pornografische zucht
Choreografieën van Hans van Manen, Truus Bronkhorst en Desirée
Delauney
‘How can we tell the dancer from his dance?’
Wilham Butler Yeats
Amsterdam-Osdorp, 1 juni 1983 - de première van Portrait. Een spraakmakend ballet
van Hans van Manen waarin hij het balletlichaam van Pauline Daniels portretteerde.
Van Manen maakte het ballet in een periode dat hij zich vooral liet inspireren door
pianomuziek en zich in toenemende mate interesseerde voor fotografie. Voor Portrait
koos hij drie gnossiennes en een sarabande van Eric Satie uit. Voor het
belichtingswerk op het toneel schakelde hij zijn vriend, videomaster Henk van Dijk,
live in. Van Dijk moest op het toneel de in ballet getrainde jonge vrouw met een
halogeenspot van duizend watt uitlichten.
Portrait begint met duisternis. In die duisternis kan een centraal geplaatste houten
verhoging onderscheiden worden. Ter linkerzijde daarvan een vleugel. De pianist
heeft reeds plaats genomen als van rechts de in het zwart gehulde Van Dijk opkomt.
Met zijn oogverblindende spot tast hij de zwarte toneelruimte af. Waar is hij naar op
zoek, wat verwacht hij te vinden? Of schept hij juist, Genesis 1: 4 indachtig, met de
scheiding tussen licht en duisternis orde in de chaos? En welke orde is dat dan? In
zijn lichtbundel vangt hij een hand die zich balt tot een vuist en zich dan weer
ontspant, openvouwt en omdraait.
Het publiek in het kleine Amsterdamse theater De Meervaart wist toen al dat die
hand aan Pauline Daniels toebehoorde, de academisch getrainde moderne danseres
met zó'n opmerkelijk androgyne spiertonus dat de choreograaf haar verzocht een
‘portret’ van haar te mogen maken.
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Biceps
Maar was het wel alleen Pauline Daniels die Van Manen op het toneel door zijn
plaatsvervanger in het licht liet zetten? Voor mij schiep hij via de danseres, haar
belichter en hun beider pianist vooral een zelfportret. Van Manen liet de
‘geportretteerde’ - door ontwerper Keso Dekker van een gepaste bikini voorzien in het halogeenlicht haar lichamelijkheid beleven en schotelde daarmee zijn publiek
zijn visie op erotiek voor. In Portrait zoomde hij in op haar jarenlang gecultiveerde
hunkering om zich in een genotschenkend bad van licht te mogen laven. Van Manen
zette zijn belichtingsmeter op scherp. Haar lichaam was zijn in lichterlaaie gezette
objet trouvé. Verblind en onthuld door het niets ontziende licht trok Daniels met een
kom-maar-op-houding haar biceps aan. Ze oogde als een krachtpatser, maar liet
tegelijkertijd zien dat de gespierde bovenarm of dij van een beroepsdanseres toch
iets anders is dan die van een bodybuildster à la Lisa Lyon, de photo-actress van
Robert Mapplethorpe.
In Portrait onthulde Van Manen zijn puriteins-provocatieve geilheid, projecteerde
hij de hunkering naar spotlights en verwerkte hij tot slot het genot van een trek aan
een sigaret. Zonder een woord nodig te hebben en geenszins in bedekte termen
etaleerde hij het artificiële orgasme van een beroepsdanseres - de opkringelende
sigarettenrook uit Daniels mond; haar blanke, door het halogeenlicht doorschenen
lichaam. Het was zijn vertaling van de orgastische bevrediging die een vrouw beleeft
in haar publiekelijk uitgelichte lichaam. Van Manen heeft er nooit een geheim van
gemaakt dat hij homoseksueel is. In Portrait legde hij zijn eigen fantasie in een
vrouwenlichaam met androgyne kenmerken. Hij deed dat zakelijk en met de nodige
afstand, alsof hij de vrouw bespiedde.
Drie jaar later werd duidelijk dat de choreografie Portrait ook Van Manens eerbetoon
was aan zijn eerste photo-actress, degene op wie hij zijn nieuwe Hasselblad-camera
uitprobeerde. Voor zijn in 1985 uitgegeven fotoalbum vereeuwigde hij Pauline
Daniels in de pose off balance. Hij liet haar naakt met haar rechterhand aan een touw
hangen, de heupen zo ver mogelijk naar rechts gestoken. In de zwaai van deze curve
waren al haar krachten samengebald. De foto werd op dat ene, dode moment gemaakt
waarop zij haar ene voet nog net op de grond kon houden, voordat de off balance
terugviel in balans.
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Het ballet Portrait, dat in dezelfde periode als deze foto-opname in een programma
van de Stichting Dansproduktie werd uitgebracht, veroorzaakte de nodige deining,
te meer omdat Van Manen zijn geportretteerde tot de Alexandra Radius van de
moderne dans uitriep. De ballerina noch de moderne danseres toonde zich daar
gelukkig mee.
Het ballet Portrait en de off balance-foto leggen welbewust de vinger op de G-snare
van elk vrouwelijk model, of zij nu als ballerina, moderne danseres, actrice of
bodybuildster de kost verdient. De in het ballet aangenomen poses gooien bovendien
olie op het eeuwige vuur dat smeult in alle interacties tussen de bedenker en de poseur
van een lichaamsgebonden actie. Van Manen toonde zijn diepe respect voor Daniels
mannelijk ogende vrouwelijkheid via een lichaamstaal die als typisch mannelijk
bekend staat. Hij kleedde haar met zijn ogen (schijnwerper) als het ware uit, monsterde
haar door haar letterlijk tegen het licht te houden en liet haar vervolgens met de eer
van haar androgyne verschijning strijken. Is er een choreograaf in Nederland die
meer oog heeft voor de typisch vrouwelijke kwaliteiten in het spel van erotiek dan
Hans van Manen?
In Portrait werd twintig jaar leeftijdsverschil overbrugd tussen de bedenker en de
twee uitvoerenden. Bij het bedenken van de choreografie en de fotoserie moet Van
Manen in de fysionomie van Pauline Daniels zijn eigen gender-besef hebben
(h)erkend. Anders laat je een danseres die haar hart en ziel aan het podium schonk
niet die van tevoren bedachte poses aannemen in een solo die in feite een trio is, door
de onmisbare aanwezigheid van zowel haar belichter als hun beider muzikaal
begeleider, de pianist. In dit ballet spelen de choreograaf en zijn levende materiaal
handjeklap: voor zover zij als man wordt geëtaleerd, is hij een vrouw - in die
krachtmeting spelen zij quitte.
En wat merkt en ervaart het publiek van dit spel? Onder de toeschouwers lopen
immers twee niet parallelle scheidslijnen: sekse en seksuele aard. Van Manen speelt
ermee als een kat met een muis. Homo's en hetero's zullen allemaal zijn hint naar
biseksualiteit binnen dit ballet aangevoeld hebben. Als ogenschijnlijke lichtekooi
wordt de danseres in een kooi van licht gezet, maar het ballet vermag de zucht naar
pornografie maar ten dele te bevredigen. Die zucht wordt slechts aangestipt door de
belichter en vervolgens welbewust
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aan de waarnemer achter de denkbeeldige (vierde) wand tussen podium en publiek
overgelaten. Van Manen legt anders gezegd de verantwoording voor de pornografische
zucht bij de kijker, bij de voyeur, en niet bij de beroepsdanseres in masturbatie-act.
In feite doet Van Manen met Pauline Daniels in Portrait hetzelfde als wat hij vier
jaar eerder deed met Coleen Davis in Live, alleen is de live-videoregistratie ditmaal
vervangen door een live-toneelbelichting. Beide balletten confronteren de
toeschouwers met hun eigen gender-besef. Wat willen ze wel of niet zien? Hoe manof vrouwvijandig, hoe homo- of heterofobisch, hoe biseksueel ervaart de kijker een
ballet als Portrait?

Lichaamstaal
Geen dans zonder danser, geen dans zonder het eigen lichaam en dat van de ander.
In de Nederlandse danskunst zijn er voorbeelden te over van voorstellingen waarin
deze problematiek tot onderwerp van de dansvoorstelling zelf is verheven. Hoe zich
in de duizenden plateaus van het eigen lichaam en dat van een ander te verplaatsen?
Truus Bronkhorst en Desirée Delauney zijn twee voorbeelden van danseressen die
veelvuldig op zichzelf choreograferen. Voor mij vertegenwoordigen zij een wereld
van verschil, niet zozeer in de benadering en blootlegging van hun lichaamsbesef en
-beleving als wel in dat wat zij daarbij in mij, moeder van twee dochters, oprakelen.
Zij representeren twee varianten op kwetsbaarheid en kracht, waarbij zij zich niet
van mannelijk geachte clichés in hun bewegingstaal onthouden.
Truus Bronkhorst, afkomstig uit een katholiek milieu in Limburg, wist al bij
aanvang van haar dansopleiding aan het eind van de jaren zestig dat zij geen ballerina
wilde worden. Als eerstejaars studente psychologie meldde zij zich na het zien van
foto's van zijn vrouw Ellen Edinoff in de piste van Carré aan bij de dansopleiding
van Koert Stuyf. Ze werd opgeleid tot moderne danseres bij Stuyf en Dooyes, en
begon haar carrière bij Dansproduktie. De producties Lood en Goud betekenden
halverwege de jaren tachtig een doorbraak in Bronkhorsts carrière.
Op het toneel stelt zij zich met niet mis te verstane gender-dictaten dapper te weer
tegen de voortdurende dreiging ergens slachtoffer van te worden. Ze trommelt als
de kleine Oscar op een blikken trommel, steekt haar neus in de lucht als La petite
danseuse van Degas, flad-
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dert in geitenvel als een jonge Pan, loopt rond als een pauw in geisha-kostuum of
hangt als La Passionata aan het kruis, met een gouden feestkroontje als doornenkrans.
Die clichés overstijgen zichzelf omdat Bronkhorst ze universaliseert.
Nooit zal ik die aangrijpende voorstelling vergeten waarin zij opkwam met een
klein doodskistje op haar schouders. Ze koesterde het kistje, trok het naar zich toe
en schoof het weer van zich af. De scène sneed door merg en been, zeker bij hen die
wisten dat Bronkhorst tot die omvangrijke categorie danseressen behoorde die worstelt
met de keuze tussen kunst en kind. Lange tijd koesterde zij haar kunst als haar kind,
totdat zij haar evenwaardige toneelpartner vond in mimespeler Marien Jongewaard.
Hun dochter is nu, vele jaren na deze scène uit Lood, drie jaar oud.
De in Parijs tot ballerina opgeleide en in New York tot de postmoderne dans bekeerde
Desirée Delauney was al moeder toen zij begin jaren tachtig naar Nederland kwam
met haar toneelpartner Boris Gerrets en hun dochtertje. Hoe bescheiden en kwetsbaar
zij ook op het toneel schijnt, in het etaleren van de meervoudige
ontplooiingsmogelijkheden van haar ‘ik’ is zij nietsontziend eerlijk. Ook Delauney
gebruikt clichés en pastiches uit de theater- en algemene cultuurhistorie, maar in
tegenstelling tot Bronkhorst probeert deze ex-ballerina zich juist te ontworstelen aan
de universeel geldende denkbeelden over ‘de’ danseres als feeks, femme fatale of
furie. Nu eens werpt zij zich vol verve in het Holofernes-Judith conflict door voor
de pauze de dappere Judith en na de pauze het monster Holofernes te dansen. Dan
weer betreedt zij de circuswereld, waar zij als een melancholieke danseres op het
slappe koord tussen Pierrot en Maan balanceert. Of ze kleedt zich uit en beschijnt
met een kaarsje haar eigen lichaam, zonder dat deze act ook maar een vleug van
ijdelheid vertoont. De producties Alcool (1993) en Zero (1995) vormen een cruciale
schakel in een oeuvre dat gekenmerkt wordt door een laveren tussen durf en discretie.

Gedaantenveranderingen
Waar Truus Bronkhorst in haar zelfonderzoek het theater als haar laboratorium
gebruikt, daar exploiteert Desirée Delauney haar gevoel voor theater voor een exegese
van zichzelf. Allebei gebruiken ze daarbij graag de montage-
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techniek. Ze doseren hun timing via korte stops waarin zij met behulp van snelle,
simpele kostuumwisselingen transformaties bewerkstelligen. Soms vinden die
gedaantenveranderingen schoksgewijs plaats, soms in een organisch opstapelend
proces. Beide danseressen zijn beslist geen egotrippers of uiterst narcistische
persoonlijkheden. Integendeel. Met de kwetsbaarheid van hun integriteit openen ze
schatkisten vol parels. Via hun voorstellingen confronteren ze mij in elk geval met
mijn eigen lichaamsbesef.
Deze twee exponenten van vrouwelijke choreografie zetten de danskunst voort
die door danseressen en choreografen als Maud Allan, Isadora Duncan en Ruth St.
Denis vanuit het preutse Amerika in Europa werd geïmporteerd. Bijna honderd jaar
geleden keerden zij zich tegen het fenomeen van de ballerina als marionet in de
handen van mannelijke balletleveranciers. Ze verwisselden de kuisheidsgordel-tutu
voor loshangende tunica's en fraai gedrapeerde sarongs en ruilden de spitzen, door
freudianen tot fallussymbolen verklaard, in voor soepele sandaaltjes. Die
emancipatorische daadkracht bracht de danspioniersters in de voorste gelederen van
de suffragette-beweging.
In de theaterdansgeschiedenis is de emancipatorische inbreng van de danssoliste
die haar eigen dansarticulatie uitvindt en uitbuit een allang gepasseerd station. De
performancekunst van vrouwen als Truus Bronkhorst en Desirée Delauney is die
fase in het feminisme voorbij. De lust die zij oproepen, is niet alleen ter bevrediging
van de pornografische zucht van het publiek. Deze vrouwen laten weten dat zij zich
bij hun koppeling van passie aan professie door niets en niemand de wet willen laten
voorschrijven. Op zoek naar waarachtigheid zijn ze onbarmhartig voor zichzelf en
laten ze zich nauwelijks leiden door historische voorbeelden of toekomstidealen. Ze
vertrouwen alleen op hun zintuigen, op hun kinetische intelligentie, intuïtie en
zelfkennis.
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Wanda Reisel
Op een dag
De man die altijd thuiskomt gaat de deur uit. Ik blijf achter in een stilte die ook heerst
in een plastic zak. Terug in bed ga ik liggen voor een van die deuren waarachter
dromen draaien.
Vandaag begon het zo: aan de overkant staat een man een boot te hozen. Plotseling
komt er een vloedgolf aanzetten. Een dijkbreuk. De hozende man wordt
onderuitgeslagen en meegezogen, mijn kant op. Dit laatste ongetwijfeld om mij
medeplichtig te maken aan iets wat ik niet veroorzaakt heb. Ik veroorzaak niks. In
mijn huidige leven gebeuren de dingen buiten mijn schuld om.
Ik hang uit een raam en verwacht half en half dat de onderuitgesleurde man
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weer aan mijn oever zal opduiken, druipend maar levend. Ik ben getuige van een
ramp. Het wordt stil en omdat ik niets gedaan heb ben ik schuldig. Een verkeerde
vloeistof verspreidt zich door mijn lichaam. Ik laat het begaan. Ik heb alleen gekeken.
De andere dagen begon het anders, maar het eind is altijd hetzelfde. Zo consequent
dat je dit met goed fatsoen geen dromen meer kunt noemen. Het is een terroristische
aanslag. Het geeft me jeuk op mijn rug, precies daar waar ik niet bij kan. Een
Kaïnsteken dat nog jeukt ook. Precies zo bedacht dat je jezelf telkens moet ontbloten
en een voorbijganger moet vragen je op de rug te krabben, waarbij hij dan het
schuldteken ontdekt en afziet van verdere hulp.
Ik krab met een tandenborstel op mijn rug en kijk uit het raam of ik de arme
drenkeling al de oever op zie kruipen. Het wateroppervlak is glad, klaar voor Holiday
on Ice. De huid op m'n rug schilfert wit, ik zie het in de spiegel.
Schuldig lig ik op mijn bed en probeer nergens aan te denken. De jeuk jeukt. Ik
denk aan de jeuk. Ik rook een sigaret en denk aan de rook. Ik denk aan hoe ziek
dromen je kunnen maken en druk de sigaret uit. Ik denk dat het geen droom is, die
droom die elke dag verschijnt in mijn dromen. Ik denk dat een droom die elke dag
terugkeert naar de plek van de misdaad geen droom is.
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Ik voel het teken in mijn rug gloeien. Ik kan er gemakkelijk de vorm van voelen: een
vertikale kras die bovenaan dun begint en breder eindigt, dan een kleinere dwarssnee
er golvend doorheen en alles is van een zwarting die nooit meer weg te wassen is.
De man die altijd thuiskomt heeft hier geen weet van. Hem vertel ik niets, want van
iets vreselijks kun je niemand deelgenoot maken. De dag is stil, er gebeurt niets
noemenswaardigs. Ik heb gedacht aan de witte boterhammen met jam in het plastic
lunchboxje. Ik heb het centrifugeren gehoord, wanneer de machine op haar vier
hoeken staat te trillen. Ik heb gedacht aan de pooier met zijn leren jasje en zijn witte
sokken, die met lange benen danste in de stad toen ik jong was. Ik heb gedacht aan
alle bedden waarin ik wakker ben geworden, aan hun vormen en hun lakens. Ik heb
een lijst aangelegd van iedereen die ik gekwetst heb. Ik heb namen gezocht bij
gezichten die vervaagd waren door de tijd, maar ik heb ze niet gevonden. Eén moment
heb ik de wind het gras plat zien waaien.
Ik ben gaan rusten en heb dit gedroomd: een man pakte mijn pols hard vast en
begon aan mijn vingers te likken, één voor één, en heel langzaam. Het was een
buitenlander. Ook heb ik dit gedroomd: een man at een meloen en smakte. Er lag
een pistool op tafel. Ik pakte het pistool en schoot in de meloen, de man
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keek heel verbaasd. Ik heb de was van de waslijn gehaald en de wasknijpers in de
emmer horen vallen.
Buiten hoor ik roepen, stemmen roepen mijn naam. Ik sta op en kijk uit het raam.
Een menigte joelt, wil mijn rug zien. Braaf ontbloot ik mij. Het wordt stil. De menigte
begint te klappen. Ik trek alles uit. Naakt sta ik op de vensterbank. De menigte is nu
uitzinnig. Ik kleed mij weer aan en sluit het raam.
Een vreemde droom, denk ik als ik sta te koken. De man die altijd thuiskomt zit
aan de gedekte keukentafel. Ineens staat hij op en wil mijn rug zien. Hij zoent en
streelt m'n rug. Dan gaat hij terug naar de tafel. Hij kijkt naar het eten als hij eet. Hij
doet zich te goed. Plotseling houd ik van hem.
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Portfolio
Jacquie Maria Wessels [1959] voltooide in 1990 haar opleiding aan de Gerrit Rietveld
Academie in Amsterdam. Ze maakt foto's en tekeningen die ze regelmatig exposeert
en publiceert. Voor de gemeentes Amsterdam en Utrecht deed ze documentaire
opdrachten waarin ze onderwerpen uit het dagelijks leven fotografeerde in harde
kleuren. Ook op haar reizen naar onder meer Azië en de Verenigde Staten fotografeert
ze onderwerpen uit het dagelijks leven. Daarnaast maakt ze landschappen en portretten
in haar studio in Amsterdam.
Net als in haar tekeningen staat in Wessels' fotowerk de menselijke figuur centraal,
expressief uitgedrukt in dunne lijnen.
Jacquie Maria Wessels heeft een serie portretten van mannen en vrouwen gemaakt
wier gelaatsuitdrukking zich niet onmiddellijk in sekse-gebonden karaktertrekken
laten vangen. De redactie nodigde tegelijkertijd Renate Stoute uit om op hetzelfde
thema een verhaal te schrijven.
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Renate Stoute
Eigenaardige vertellingen
De vrouw met een verleden ruimt haar zolder op. Achter een oude en
loodzware schrijfmachine ligt een dikke dossiermap. De vrouw neemt de
map mee naar de keuken. Ze bekijkt foto's, ze bladert door fragmenten
van haar verleden. De vrouw drinkt koffie. Tussen twee slokken door zegt
ze hardop: dit is waar ik vandaan kom.
In de straten van mijn leven maak ik mij onzichtbaar achter lantarenpalen. Schuilend
in portieken wacht ik op wonderen die zich nooit aan mij voltrekken. Met vreemde,
niet in mijn gezicht passende ogen scharrel ik tussen de restjes van weggegooide
dagen. Wat ik zoek laat zich niet vinden in de zomen van mijn dunne winterjas, die
ik als een blinde aftast en beklop. Dan loop ik weer verder, naar de volgende hoek
van een straat waar ik dikwijls sta te rillen. De nachten duren eindeloos, maar steevast
schiet de tijd te kort. Kreunend sleep ik mij de trappen op van huizen zonder ramen.
Toegedekt door oude kranten verdwijn ik in de kieren van mijn krappe universum.
Soms ook treed ik in het volle daglicht, een brutale grijns tooit dan mijn smoel.
Voorbijgangers taxerend voer ik de geijkte kunstjes op. Ik doe beloftes die ik zelden
nakom, ik praat de bankbiljetten uit hun zak, en als het me te lang duurt heb ik altijd
nog mijn mes. Een enkele keer kom ik bekenden van vroeger tegen. Hoe zij mij
herkennen snap ik niet, zelf moet ik bij die ontmoetingen langdurig het gangenstelsel
van mijn geheugen uitkammen. Zij herinneren zich mijn naam, zij weten nog van
toen en toen in die dancing met dat ene blonde meisje, en hoe wij op een mooie
zomerdag met een zelfgebouwd vlot door de slootjes voeren - ‘Weet jij dat dan niet
meer?!’
‘Ik heb honger,’ zeg ik, ‘leen me wat geld, je krijgt het eerlijk waar zo gauw
mogelijk van me terug.’
In hun haast om weg te komen strooien zij met smoesjes.
In de straten van mijn leven regent het, of er ligt grauwe sneeuw van gisteren op het
wegdek. Ik ben vergroeid met de kou in mij. De zeldzame keren
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dat de naald een ader weet te raken, vriest mijn bloed onmiddellijk op in grillige
stalactieten. Ik geloof niet dat het ooit nog goed zal komen tussen mij en de wereld
waarin ik me schoksgewijs beweeg. De boze kleuter die ik lang geleden was, is nu
overdekt met zweren en roofjes; hij peutert ze met vieze nagels open. Dat is wat ik
tegenwoordig doe. Naar de sporen die ik achterlaat kijk ik maar liever niet om. Toch
blijven bepaalde herinneringen mij achtervolgen; met hoeveel venijnige inzet ik mij
ook verdoof, het lukt nooit om alles te vergeten... Zo doemt opeens een naargeestig
beeld van mijn vader voor mij op... Hij ligt midden op de dag in bed, ik ben naar
boven geroepen opdat ik er getuige van zal zijn en het goed in mijn oren knoop: uit
verdriet en machteloosheid om mijn junkiegedrag heeft hij zich met zijn bromfiets
voor een rijdende auto geworpen!
Ongemerkt ben ik in een doodlopende steeg beland. Ik wil al op mijn schreden
terugkeren, als ik enkele meters van mij vandaan, gehurkt en heel stilletjes een pop
in haar armpjes wiegend, een meisje ontwaar. Ik kom een paar stappen dichter bij.
Ik ken haar niet, hoe zou ik ook, maar desondanks doet zij mij vaag aan iemand
denken. Ook als ik pal voor haar sta blijft zij rustig op haar hurken zitten, de lappenpop
nu beschermend tegen haar borst gedrukt. Ik staar naar het meisje. Ze zal zeven of
acht jaar zijn, en ik probeer te bedenken wat voor reden zij kan hebben om in haar
eentje in zo'n gore steeg rond te hangen. De punten van haar lange blonde krullen
vallen tot op de grond. Waar komt dit meisje, zo mooi als een prinsesje met
moddervegen op haar wangen, vandaan? En waarom blijf ik hier staan, deplorabel
als ik ben, dit kind ongetwijfeld schrik aanjagend door alleen al naar haar te kijken?
Maar haar blauwe ogen volgen nu zonder een zweem van angst de lijnen in mijn
gezicht, waarin ze de scheur zou kunnen herkennen die mijn ziel in tweeën splijt.
Plotseling veert ze overeind, stopt de pop tussen haar kleren, en steekt haar beide
handen uit. Als ze ziet dat ik aarzel, mij schamend voor mijn groezelige vingers, bijt
zij heel even op haar onderlip. Dan glimlacht ze toegeeflijk, haar ogen lijken te
zeggen ‘het maakt mij niet uit dat je stinkt en dat er beestjes wonen tussen de haren
op je hoofd - geef mij je handen’.
Ik wil het liefst letterlijk door de grond zakken, met een zucht van deze beslijkte
aardbodem verdwijnen. Mij onderdompelen in een wereld waar geen
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pijn heerst, geen lijden bestaat, waar de verloedering niet rondwaart en waar het
slechtste in mij niet onophoudelijk de dienst uitmaakt. Wèg zou ik willen, weggevoerd
uit het walgelijke riool van mijn bestaan... Er valt een traan op mijn hand die ik
aarzelend in de hare leg, en nog een paar tranen die ik wegveeg alvorens ook mijn
andere hand te geven. Ik weet niet hoe lang wij op deze wijze tegenover elkaar in
die steeg blijven staan. Het zou al avond moeten zijn, maar om ons heen is het helder,
alsof er van alle kanten bundels licht op ons schijnen. Ik kan haar gelaatstrekken nu
heel goed onderscheiden, en weer treft mij de gelijkenis met iemand die ik ‘ergens
van’ zou moeten kennen. Haar bruine veterlaarsjes doen ouderwets aan, net als het
grijze katoenen jurkje, opgesierd met geborduurde heideroosjes, en het Tiroler vestje
dat ze er overheen draagt. Ze zou zo uit de jaren vijftig naar het nu getransporteerd
kunnen zijn.
Opeens meen ik te weten op wie het meisje lijkt: op mijn zes jaar oudere zus, ik
heb haar al een eeuwigheid niet meer gesproken. Ik herinner mij een foto van haar,
genomen toen ze ongeveer net zo oud was als het meisje nu is... Het meisje schudt
ontkennend haar hoofd, haar krullen, en ik hoor haar stem in mij rondgaan; mijn hele
lichaam neemt haar woorden op, ze klinken in mijn hart en raken aan mijn ziel en
ik luister, schuddend op mijn zieke benen. Ik luister en voel ieder woord van elke
zin in mijn buik trillen, ik laaf mij klappertandend aan de troost die zij mij schenkt
in haar vertellingen...
‘Nee,’ zegt zij, ‘je zoekt het nog steeds te ver weg. Het is niet je zusje aan wie ik
jou doe denken, de waarheid ligt veel dichter bij.’
Ik moet nauwkeuriger kijken in de spiegel die het meisje mij voorhoudt, en dit
dan zonder mijzelf onmiddellijk door jachtige ademstoten te willen uitwissen.
‘Je bent het zelf,’ zegt ze zacht. ‘Ik ben jou, het meisje dat jij nooit hebt mogen
worden.’
De hoge muur aan het eind van de steeg wijkt als door een wonder uiteen. Hand in
hand wandelen wij gewoon almaar rechtdoor, langs huizen waar de lampen nog aan
zijn of juist worden uitgedaan. Wij zijn de enigen buiten, we komen zelfs geen mensen
tegen die hun hond uitlaten. Waar we heen gaan, vraag ik, op een vrolijke en zorgeloze
toon die ik niet van mezelf ken...
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‘Wij gaan de toekomst herschrijven ener voor zorgen dat jij je morgen niet bij je
overleden vrienden en vriendinnen hoeft te voegen. We zullen nieuwe bochten
aanbrengen op het door jou al op veel te jonge leeftijd uitgestippelde traject. Natuurlijk
ontkom je er niet aan tol te betalen voor alle veranderingen die je noodzakelijkerwijs
moet ondergaan, maar uiteindelijk keert alles zich ten goede en zo kun jij worden
wie je in wezen bent. Daarmee is mijn werk gedaan, en dan zal ook ik mijn weg
kunnen vervolgen. Eindelijk gerustgesteld, wetend dat ik thuis mag komen, zonder
angst voor straf. Ik zal jou zijn, en jij mij. Wij zullen mogen bestaan, van onszelf en
van de wereld. En als langzaam rijpende, ouder wordende vrouw zul jij in jezelf voor
altijd een glimp van mij zien. Het meisje dat jij vroeger nooit hebt kunnen zijn.’
Het blijken haar laatste woorden. Het meisje met de lange blonde krullen kust mij
op beide wangen. Ze neemt haar lappenpop weer in haar armen. De hemel trekt dicht,
de bundels licht doven een voor een uit en ik zie het silhouet van het meisje tussen
de huizen vervagen en tenslotte geheel uit mijn zicht verdwijnen. Ik wil haar wel
achterna snellen, er is nog zoveel dat ik haar zou willen vragen, maar mijn benen
doen niet mee.
Als ik na verloop van tijd weer in beweging kom, met andere ogen om me heen
kijkend, blijk ik mij in een buurt te bevinden waar ik nooit eerder was. Lopend door
ongekende, nieuwe straten voel ik mij gewogen door de dood en zwaar genoeg
bevonden voor het leven.
De vrouw stopt de foto 's en de teksten weer terug in de map. Ze staat op
en het is alsof er weer wat minder verleden aan haar kleeft. De vrouw
schenkt zich nog een kop koffie in en denkt: ja, zo zal het verder verlopen.
Ik verbeeld mijzelf in de allernieuwste straten van mijn leven.
Buiten schijnt de zon, binnen danst hij op meubels en kietelt de muren. Als ik mij
een moment uit het raam buig, zie ik vrolijke mensen op de stoep voor ons huis. De
voordeur en de gevel zijn versierd met kleurige ballonnen en guirlandes.
Het kan nu elk moment zover zijn. De kapster legt nog een laatste weerbarstige
lok in model en dan loop ik naar de spiegel om mijn bruidstoilet te in-

Lust en Gratie. Jaargang 14

83

Geert

Lust en Gratie. Jaargang 14

84
specteren. Op deze uitzonderlijke dag wil ik mooier zijn dan duizend rozen, schoner
ook dan zoete dromen, mysterieuzer dan een oosterse prinses en nog prachtiger dan
het kostbaarste juweel.
Ik zal de bruid van mijn bruid zijn, haar onbeperkte feestgerecht, de honing op
haar tong, het kriebelen van geile hese woordjes in haar oor - ik wil haar eeuwige
geliefde zijn!
Voor de spiegel stift ik mijn lippen in Venetiaans rood, de tint die mijn lief mij
graag ziet dragen. Ik poeder mijn neus en wangen nog een keer. Met mijn hoofd
schuin om het resultaat beter te kunnen zien vang ik in de schittering van mijn
gespiegelde ogen een glimp op van het meisje met de krullen. Helemaal onverwacht
komt het niet, ik heb haar beeltenis vaker gezien in de afgelopen maanden. Maar
telkens als zij verschijnt word ik bevestigd in mijn huidige bestaan en in de juistheid
van de keuzes die ik ooit heb moeten maken.
Mijn bruidsjurk ruist en zwiert mee met elke beweging. De kapster is bijna net zo
zenuwachtig als ik zelf ben en verzucht om de paar minuten dat zij niet vaak zó'n
beeldschoon bruidje heeft mogen kappen. Ik weet best dat zij overdrijft, toch hoor
ik het haar graag zeggen, al sta ik te popelen om het te vernemen uit de mond van
mijn liefdesvrouw.
Op straat gaat een gejuich op. Vier keer klinkt het schorre geluid van een toeter.
De kapster snelt naar het raam, en roept ‘daar is ze, daar is ze!’
Waardig schrijd ik naar de trap, maar als ik mijn verloofde beneden mij in de gang
zie staan, sierlijk als een hinde in haar prinsenpakje - een zwart fluwelen broek, witte
blouse met wijde mouwen en roesjes, met daar overheen een driekwart lange jas graai ik mijn rokken bij elkaar en suis langs de leuning naar beneden, recht in haar
armen landend. Zij overlaadt mij met kussen, fluistert ‘o, neukdiertje van me, je
maakt me zo gelukkig’, en laat mij de geur opsnuiven van het grote boeket roze rozen
dat zij voor mij mee heeft gebracht.
Tussen de mensen door die in hun handen klappen en gelukwensen roepen draagt
zij mij naar de scooter die nonchalant midden op de rijbaan geparkeerd staat.
‘Aan helmen doen we niet vandaag,’ zegt zij stoer. Ze steekt de sleutel in het
contact en verrast me door niet meteen te starten, maar eerst een couplet van de
k.d.lang song Save Me voor mij te zingen:
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Spoil me / Spoil me with you / And soil me with the world of you / Watch
over me with a mother's eyes / Judging my worth only to glorify / Watch
over me.
Ik beloof het haar door heftig te knikken, onderwijl mijn opwellende gelukstranen
wegknipperend. Mijn jongensmeisje draait de sleutel om, de scooter slaat meteen
aan en met mijn rokken opgeschort klim ik met enige moeite achterop. Boven onze
hoofden en overal om ons heen fladderen witte vlinders.
Een laatste stoot op de toeter bij wijze van groet aan al onze vrienden en
familieleden die wij later op het stadhuis zullen treffen, en dan scheuren wij de straat
uit.
De vrouw gaat terug naar de zolder en legt de dossiermap van haar
verleden op de plek waar ze 'm vond. Neuriënd opent zij het raam van de
dakkapel en kijkt of zij in de verte haar vriendin al ziet komen.
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Pamela Koevoets, foto Saïra von Essen

Met het ‘Schrijversdagboek’ van Pamela Koevoets start Lust & Gratie een nieuwe
reeks. De redactie heeft een aantal schrijfsters uitgenodigd om hun ervaringen en
bevindingen tijdens het schrijven èn daarbuiten op papier te zetten. Een kijkje in de
keuken.
In 1996 vertrok Pamela Koevoets voor een verblijf van zes weken naar het
Tibetaans-boeddhistische kloosterstadje Boudanath in Nepal. Een studiereis,
ingegeven door een verlangen naar verandering.
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Pamela Koevoets
Aleen in woorden kan ik mij zichtbaar maken
**
Ik word vijftig hier. En merk het. Merk eigenlijk al jaren dat het lichaam protesteert
tegen iedere vorm van stress. Gedachten wervelen om woorden als ‘dood’ en
‘zingeving’, en in het schrijven is er de afkeer van het anekdotische waar ik juist
altijd zo'n voorstander van was. Ik wilde hier eerst niet schrijven. Wilde hier tekstloos
leven. Woorden jagen me meer en meer de stuipen op het lijf, de mijne en die van
anderen. Al dat commentaar bij alles, die meningen-race. Ik schrijf niet op deze reis,
nam ik me voor. Ik zwijg in alle talen, ga alleen maar ademen.
Verjaardagsgeschenk. Ik ben. Niet dat tirannieke ‘ik denk dus ik ben’.
Voorlaatste verjaardagsgeschenk: een house-party, xtc.
Dan, toch, zijn er die lege Hema-schriftjes in mijn rugzak die een reisverslag willen
worden. Project? Ik gruw en neem de beslissing om stream of consciousness een
soort dagboek te schrijven, door te schrijven zonder de pen van het papier te halen
en maar te zien wat er zich aandient vanuit het moede hoofd. Losjes, ik moet het
duizendmaal zeggen, vooral zo losjes mogelijk.
Genietend...
Vloeiend...
Zonder sigaretten...
(‘Luna,’ zei een Italiaan op de house-party en trok me naar het raam en wees
omhoog. Ik klap in m'n handen. ‘Luna.’ Wat een mooi woord... Wat zijn de mensen
toch knap. Dat schitterende ding aan de hemel en dan ook nog zo'n mooi woord
erbij.)
Het lukte me niet losjes te schrijven, die eerste dagen hier, aan de voet van de
Himalaya. Ik moest door een verzet heen, net als bij het mediteren. Merkte steeds
weer dat ik wil indelen wat er door de zintuigen binnenkomt, dat ik het leven allereerst
overzichtelijk wil houden, onder noemers wil opbergen, dat ik ‘wil maken’. Stress.
Alweer. Pas nu, na een week woordeloos zitten op een kussentje en uiteinde-
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lijk het balen van die ik-film in de kop - echt, het gaat vervelen jezelf steeds maar in
de hoofdrol te zien in allerlei situaties - beginnen de schriftjes zich te vullen op een
manier die me goed doet: niet construerend, niet zelfbewust, ietwat meer ademend...
**
... mijn dochter, van haar heb ik die dunne zilveren armband meegekregen als
reisamulet. Op de avond voor het vertrek schoof ze hem van haar pols. ‘Hier, zo blijf
ik bij je...’ Mijn dochter, in haar ben ik het meest kwetsbaar, als ikme tot iemand heb
bekend, naakt, in die gruwelijke naaktheid onder het besliste voorkomen, is het tot
haar. Ook zij deelt haar kwetsbaarheid met mij, de onzekerheid, het nog geen vorm
kunnen vinden in haar relaties, in haar werk... op de kunstacademie wordt haar geleerd
om zich hard op te stellen, vormvast, wil ze als kunstenaar in deze maatschappij
kunnen overleven. Maar in mijn dochter is een weten, een diep weten van het
betrekkelijke van iedere vorm, van iedere pose, een besefvan het momentele ervan,
van het vloeiende... Het komt wel, het inzicht dat het vliedende en de vorm elkaar
niet hoeven uit te sluiten. Ze ziet het al, bij momenten. Mijn kwetsbaarheid zit dieper.
Tussen moeder en dochter speelt de dood allerlei soorten spelletjes.
... mijn moeder, van haar heb ik niets meegenomen, zelfs geen fotootje. In de spiegel
zie ik meer en meer haar gezicht. Vijftig, fluistert het dan, zestig, zeventig, tachtig.
Mijn moeder praat met mij, alleen met mij, over de naderende dood, ze praat over
eten of over de dood. Ze ruimt in mijn bijzijn haar huis uit, langzaam. Een tafel moet
weg, wat stoelen. Ken ik geen arme kunstenaar die ze wil hebben, of een vluchteling?
Heb ik soms honger? Waarom moet ik op reis? Ik ben nooit de vriendin van mijn
moeder geweest op de manier waarop mijn dochter me - soms, als ze sterk is - haar
vriendin noemt. Iemand met wie je je onzekerheid, het zoeken, kan delen. Toch, als
moeder sterft zal ik een pijn voelen groter dan alle pijn die ik ooit heb gekend.
Lichaam van lichaam... als een klamme hand voelt die angst om mijn hart.
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**
Een monnik van een jaar of vijfentwintig met een ovaal intelligent gezicht kreeg
in de gaten dat wij, een groepje reizigers, de Vajrasathva-mandala wilden zien in het
belendend klooster. Na enig heen en weer lopen kwam de sleutel. Even later volgden
we hem langs de grote gebedsmolens, een achteringang in, een binnenplaats over...
De grote deur van de tempelruimte, daarna de donkere tempelruimte. Op de vloeren
rijen tapijten waarop kleine tafeltjes met langwerpige losbladige studieboeken. Op
de muren fresco's van Boeddha's, van grote leraren en van de zowel wraakzuchtige
als vreedzame ‘deities’ - de manifestaties van onze primaire projecties; van onze
agressie, van onze angsten en passies. De mandala bestond tut gekleurde rijstkorreltjes,
die met een ongelofelijke precisie in geometrische patronen waren gerangschikt tot
de vorm van Vajrasathva - een magische vorm van het totaal heldere bewustzijn dat
geen obstakels kent, dat alle tegenstellingen omvat. Na zeven dagen wordt de mandala
vernietigd. Niets blijft. Ook aan inzichten kan men zich beter niet vastklampen...,
gebrek aan humor, zeggen de leraren.
Het klooster was dat van Dilgo Khyentze, een groot geleerde en meditatiemeester
die enkele jaren geleden stierf om opnieuw geboren te worden in een familie van
geleerden in een klooster, verderop in het stadje. Het jongetje, de kleine ‘tulku’, bezat
op zijn derde een kennis en vaardigheid van handelen die verrastte. Op zijn twaalfde
zal hij alle soetra's en tantra's beheersen, op zijn twintigste zal hij les gaan geven. In
het binnenste van het klooster, waarin wij ons bevonden, rustten de relikwieën van
zijn voorganger, His Holiness.
De monnik ging ons voor de trap op. Hij opende een zware deur. We betraden een
halfverduisterde ruimte, de muren waren wit en kaal. De stilte was zo intens dat die
al mijn mentale activiteit annexeerde... ook mijn lichaam verloor alle spanning, werd
vloeiend bijna, ruimer, behaaglijker...
Ze zat in een hoek naast een hoog bed, een vrouw uiterlijk even oud als mijn moeder.
Toch leek ze ouder, nòg ouder. De tijd zelf. Een broos in een brokaten jasje gehuld
lijfje; zwarte opmerkzame ogen die alles volgden, al bleven ze op één punt gericht.
Het was de weduwe van His Holiness. Men zegt dat zij een ‘gerealiseerd’ persoon
is,

Lust en Gratie. Jaargang 14

94
een ontwaakte geest. In het bed bracht His Holiness zijn laatste jaren door, mediterend,
studerend, onderrichtend. Opnieuw werd ik getroffen door de helderheid van de
atmosfeer, die vloeibare zachtheid, de vrede. Een voor een naderden we de oude
vrouw met een kata, een witte sjaal die men ceremonieel aanbiedt om die met een
zegening en een dankwoord terug te krijgen om de eigen schouders.
Hoeveel jaar heeft het geduurd voor ik mijn hoofd kon buigen, kon knielen om
met mijn voorhoofd de grond te raken? Ik vond die houding onzinnig voor een
individu dat beschikt over woorden om zichzelf mee uit te drukken. Raar religieus.
Maar hier is devotie gewoon. Hier is ook de dood niet iets tragisch, nooit het absolute
einde. Alle ikken zijn maar ikken. Momentopnamen voor de boeddhist. Met mijn
voorhoofd op de grond probeerde ik te voelen wie het was die hier knielde, maar er
was geen bewustzijn van een of ander ik. Het was wat het was, knielen, zondermeer.
Zo gewoon als een deur, als de wind.
**
...‘Zet eerst maar koffie,’ grap ik als mijn moeder weer over de dood begint. Iedere
keer weer probeer ik mijn angst, mijn woede te bedekken. Ik weet het, ze moet haar
getob aan iemand kwijt, haar eenzaamheid op iemand laden, op mij, haar dochter.
Ook ik laad mijn angst op mijn dochter, of ik wil of niet. Heb alleen de mazzel dat
wij woorden kunnen uitwisselen, met moeder kan dat niet. Voor haar telt alleen wat
tastbaar is. Ik zeg dat ik op reis ga. Ze reageert niet. Ze vraagt of ik een plak cake
wil. Ik weiger, ik haat haar cake. Ik wil woorden die een brug tussen ons slaan, geen
cake, alleen in woorden kan ik mezelf zichtbaar maken. Mijn angst, mijn schuldgevoel
dat ik dingen kan ondernemen die voor haar nooit waren weggelegd - reizen kan
maken. Nogmaals zeg ik haar dat ik op reis ga. Deze keer hoort ze het echt. ‘Waarom
moet je zover,’ zegt ze en vraagt ongerust ofhaar cake niet deugt...
‘...eet gewoon die cake’, schrijf ik later op, ‘laat háar voorgaan, laat de benauwenis
varen die maakt dat ik geen zoetigheid wil van haar handen, van dat oude lichaam.’
**
Het is stiltedag zie ik aan de zwijgende monniken in het theehuis. De thee wordt
aandachtiger gedronken. Ruimte tussen hand, theekopje, mond en tafel. Rust en
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ruimte. Ik zwijg even mee, probeer ook in het hoofd niet te kletsen. Kleuren worden
onmiddellijk dieper, geluiden muzikaler. De dingen komen te voorschijn.
Ik herinner me de stiltedagen op retraites met meerdere mensen. De schok als zo'n
dag voorbij was, alsof de taal een sluier trok over de dingen en ze doffer maakte, ze
aan het oog onttrok. Al gebeurt dat nooit die eerste twee uur na het verbreken van
de stilte - in die uren is iedereen nog precies, aandachtig, ook in het spreken. Dan is
het of de taal een liefdesspel speelt met het lichaam van de wereld, zoals de Boeddha
dat voorstond.

Bedelares, Nepal 1996
Op het ongeplaveide pad langs de huizen, tussen het rumoer van kooplieden in hun
kleine winkels en stallen en het opwaaiend stof van vrachtwagens, taxi's en riksja's,
zit naast een klein tempeltje de vrouw zonder voeten. Ik loop langs haar en trek mijn
hoed wat dieper over mijn ogen om haar blik te ontwijken, me afvragend hoeveel
jaar ze daar al zo zit. Het is een oude vrouw in een vrij schone sari, ook zij draagt
een hoed. De hoed voor haar op de grond is leeg. De roepies die haar worden
toegestopt verdwijnen in haar blouse. Haar gezicht is niet onaantrekkelijk, niet gekerfd
in die ene uitdrukking die alle bedelaars hier als een soort masker dragen, dat
smekende, dat verstarde opdringerige smekende. Zij ontvangt de roepies met precisie,
dankend met een knik van haar hoofd, elegant, rustig.
Was ik blind of zo in gedachten dat ik haar die roepie vergat te geven, of wilde ik
ontkomen aan dat rare en pijnlijke gedoe tussen de rijke en de nietsbezittende. Als
ik in het kleine restaurant mijn dagelijkse vermicellisoep eet en daarin een stukje bot
tegen kom met een snipper vlees eraan, een zeldzame lekkernij hier, draait mijn maag
zich om. Weer zie ik die potlooddunne bruine benen van de bedelares voor me,
eindigend in het glimmend wit bot van de scheenbenen. Ik probeer verder te eten,
niet aan haar te denken en te genieten van de rust in het restaurant, van de
welverzorgde tafels met hun schoon linnen, van de grote varens die zachtjes wiegen
op de aangenaam koele luchtstroom. Ik wìl genieten op deze reis. Heb ook ik niet
geleden, klinkt het in me als verontschuldiging. Ja, ook ik heb geleden. Hoeveel heb
ik geleden? De soep smaakt niet, driftig schuif ik vork en lepel opzij en vraag de
Nepalese bediende om stokjes, chopsticks,
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het lokale eetgerei. Misschien lukt dat beter. Het woord lijden wil me niet verlaten.
Opeens komt het me voor, hier in dit boeddhistische kloosterstadje waar eeuwenoude
rituelen het vergankelijke zo benadrukken en daarmee de onlosmakelijke verbintenis
tussen alle voelende wezens, dat ik niet alleen nú, maar levens na levens heb geleden
aan de angst die in mijn keel klopt. De angst dat men morgen kan verliezen wat men
vandaag bezit. Werktuigelijk plaats ik mijn in leer geschoeide voeten naast elkaar,
strek mijn rug in een poging eruit te zien als iemand uit één stuk, als iemand die
alleen gehoorzaamheid verschuldigd is aan zichzelf. Maar weer zie ik die voeten
voor me die er niet zijn, voeten die ontbreken; zie ik het magere lijfje van de oude
vrouw, voel ik die stinkende roepie-papiertjes onder haar blouse als tegen mijn eigen
naakte vel. Zonder de soep te hebben genuttigd sta ik op en betaal de verontruste
eigenaar - NO good Mem? - geef een extra grote fooi en loop naar buiten.
Onmiddellijk is er die drukkende hitte, voorafgaand aan het regenseizoen.
Vanaf de overkant van de stoffige lawaaiende weg bestudeer ik de bedelares nog
een keer, haar hoofd dat ritmisch van links naar rechts draait, de voorbijgangers
volgend, het dankgebaar, het hoofd dat knikt en weer knikt, zich dan opeens met een
ruk mijn kant op keert. Ik probeer me onzichtbaar te maken achter een uitstalling
van grote koperen potten, maar dwars door het opwaaiend stof van de weg heen,
tussen de potten door, weet ze me te vinden. Als ik haar blik ontmoet schrik ik, even
is er die gewaarwording van persoonsverlies, een flits die me doet duizelen. Dan is
zij daar weer, de bedelares, aan de overkant, sta ik weer hier aan deze kant en zie tot
mijn ontzetting dat zij een roepie uit haar blouse haalt en omhoog houdt. Zonder me
af te vragen of het werkelijk zo is, uit een zekerheid van weten die ik nooit eerder
heb gevoeld, besef ik dat het voddige papiertje voor mij is bestemd. En ik steek over,
gehoorzamend aan haar wens. Wie is zij dat ik oversteek zoals een pelgrim de Ganges
oversteekt, zoals men oversteekt naar die andere oever, beschreven in de Hart-Soetra;
voorbijgaand aan alle attitudes, aan alle zekerheden over vorm en geloof? Vreemd
land, vreemde plek. Halverwege de weg stop ik vanwege een bus die langsronkt, tot
de nok toe volgestouwd met grote en kleine halfnaakte mensen. Als het stof optrekt
en ik de overkant bereik, is de bedelares verdwenen. Niets doet eraan denken dat zij
hier zojuist nog heeft gezeten, geen matje op de grond, geen hoed, geen
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afdruk in het stof. Alleen de herinnering is er, vaag, en een vaag besef van geven en
nemen in steeds wisselende relaties, levens na levens. Ik hurk op haar plek, doneer
aan het tempeltje wat ik bij me heb. Van de groentekoopman naast me krijg ik een
paar bananen.
**
...‘Zal je me missen?’ vraagt mijn dochter. In de kamer die ik verlaat en die zij nu
betrekt staat de rugzak klaar. Het is een vriendelijke kamer, een van de betere uit
onze gezamenlijke carrière, vaak hebben we in kamers gewoond die zich niet lieten
inrichten, kamers die iets zenuwachtigs behielden als kamers die je aandoet op een
vluchtroute. Zal ik haar missen? Ik durf niet te antwoorden, hoe kan ik haar zeggen
dat ik haar zal missen zoals je een been zal missen of een hand waarmee je schrijft,
je hart, of griezeliger nog je buik en die donkere diepte daarin. Ik wil haar niet
opschepen met dit ‘missen’. Ik hier, jij daar, is ons motto. En dan grijnzen.
Mijn dochter heeft er sinds kort een nieuw woord bij: transparantie. Voor school
heeft ze transparante visitekaartjes gemaakt, een kunst-opdracht - in doorzichtig
plastic haar gezicht, adres en telefoonnummer.
‘Je duurt niet eeuwig,’ zegt ze voorzichtig. ‘Ik ook niet.’ De laatste dagen hebben
we af en toe over de dood gesproken. ‘Ik mis je bij wijze van spreken nu al,’ klinkt
het uit me, ‘dat weet je.’ ‘Ja ik weet het,’ zegt ze. We lachen. ‘Dan is het goed,’ zeg
ik. ‘Ja het is goed,’ zegt ze. Voor ik het weet zeg ik iets wat me het schaamrood op
de kaken brengt. Ik zeg, we horen bij elkaar in de geest en wie weet zullen we in de
geest bij elkaar blijven tot we de verlichting hebben bereikt. Ik klink als een religieuze
freak, denk ik. Snel ga ik koffie zetten om die ogen niet te zien die me volgen.
Stralend. Blijf met m'n rug naar haar toe bij het gasfornuis staan. Dit pact, over de
lichamelijke dood heen, komt me voor als iets grof onfatsoenlijks. Zo cru. M'n
socialistische voorouders zullen zich in het graf omdraaien... Bovendien, zo heb ik
het uit de fijnzinnig psychologische en logische leer van de Boeddha ook niet kunnen
opmaken. Ik moet deze hele kwestie fijner bezien, fijner in taal beitelen.
‘Het is niet zo erg wat je hebt gezegd,’ zegt mijn dochter. ‘Het is maar een beeld
om me te zeggen dat je van me houdt, stupid.’
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‘Ik denk, dus ik ben niet’
Waar filosofen een vrouw tot muze maken en via haar mond gaan spreken, treedt
een merkwaardige verdwijntruc op. Zij wordt vergeten terwijl de filosoof met de eer
gaat strijken. Joke J. Hermsen pleit in deze filosofierubriek voor het opheffen van
de muze.
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Joke J. Hermsen
De muze en de filosoof
I. Athene, vijfde eeuw voor Christus. De muze is jong en oh zo enthousiast. Ze vindt
het maar goed toeven onder filosofen. Er gebeurt dan ook van alles op de polis. Er
worden etentjes georganiseerd en openbare redevoeringen gehouden, en soms ook
beide tegelijkertijd. Alleen de muze zit nooit aan. Maar al gaan de filosofische
banketten dan haar neus voorbij, het deert haar passie voor het denken niet.
Integendeel. Het doet haar oréxis - Plato's begrip voor het verlangen, voor het zoeken
en streven naar kennis, voor het ‘honger’ hebben naar wijsheid - alleen maar
toenemen. Deze honger, die de muze letterlijk en de filosoof alleen figuurlijk eigen
is, wordt nogmaals gevoed door Eros, de kleine Griekse god die ons bij uitstek leert
te verlangen naar datgene wat ontbreekt. Het object van het filosofische en het
erotische zijn immers nauw aan elkaar verwant en de muze weet daar alles van; van
de honger naar wat afwezig is, van het verlangen naar ‘dat wat buiten ons bereik ligt
en niet in ons bezit is’, zoals Socrates zegt. Ze heeft van deze honger niet alleen haar
beroep gemaakt, maar is er de ultieme belichaming van geworden.
En daarom spreekt onze orectische muze niet zelf tijdens Het banket of Symposium
van Plato, maar wordt haar verhaal door Socrates weergegeven. Het zullen de
beroemdste woorden van dit Griekse vertoog over de liefde worden. Diotima vertelt
van de geboorte van Eros, de god van de liefde, die geboren is uit de armoede, zijn
moeder Penia, en de rijkdom, zijn vader Poros. Aan de ene kant is Eros daardoor
‘altijd arm, zonder schoenen aan zijn voeten en zonder dak boven zijn hoofd’, de
erfenis van zijn moeder Penia. Aan de andere kant heeft hij ook veel van zijn vader
meegekregen en is hij ‘altijd op zoek naar dat wat mooi is, ontdekt hij nieuwe wegen
die naar nieuwe successen leiden’. Hij zal deze nieuwe rijkdommen echter niet kunnen
behouden, want zodra hij ze verworven heeft, verliest hij ze weer. Omdat Eros weet
heeft van de rijkdom maar deze nooit zal bezitten, zal hij altijd zoekend, zwervend
en verlangend blijven. In plaats van Aristophanes' verhaal over de liefde als de twee
helften die elkaar weer terug-
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vinden en rond maken, schetst Diotima een Eros die zich veel dichter bij haarzelf
ophoudt; namelijk een die zichzelf niet aanwezig kan stellen, niet verwerkelijken
kan, maar het verlangen als verlangen incorporeert, dat wil zeggen: wezenlijk
‘orectisch’ is en maar honger blijft hebben.
Dan verdwijnt onze muze een beetje van het filosofische toneel. Ze probeert nog wel
eens om samen met een vrouw - bijvoorbeeld Hypathia - wat meer in het openbaar
te doen, zoals het bestieren van een filosofische school. Maar als ze ziet wat voor
een woede ze zich daarmee op de hals haalt - een woede die de arme Hypathia zelfs
tot op het bot zal villen - stelt ze zich maar gauw wat onzichtbaarder op. Ze fluistert
soms wat in een oor hier en daar - de Passions de l'âme van Descartes bijvoorbeeld
of de brieven van Abélard - en ook weet ze in de late middeleeuwen nog enkele
filosofische mystica's tot prachtige liefdesgedichten te inspireren, maar het blijft toch
een beetje tobben met die filosofen. Des te verheugder is ze als er eentje in de loop
van de achttiende eeuw een duidelijk beroep op haar doet.
II. Parijs, 1772. De muze krijgt de gedaante van een filosoof in nonnenhabijt... Haar
‘orectische afwezigheid’ wordt als het ware gemetamorfoseerd in een duidelijk
voorstelbaar hoofdpersonage van een tragedie die vooral de belangen van de schrijver
dient. De prijs die onze muze de filosoof voor haar aanwezigheid moet betalen, is
hoog. Wat is er aan de hand? Stelt u zich de zaak maar eens even rustig voor.
U bent een verlicht filosoof, wonende in Frankrijk waar de machtvan de kerk naar
uw smaak veel te groot is, en u wilt een kritisch stuk over deze institutie schrijven.
Wat doet u dan? U kunt een openhartig essay schrijven waarin u de clerus fijntjes
aan de schandpaal nagelt of u schrijft een roman die u de memoires van Zuster
Suzanna noemt. U zegt dat u de persoonlijke aantekeningen van de zuster toevallig
ergens opgeduikeld heeft en dat u getroffen bent door de beschrijving van de
wantoestanden die binnen bepaalde kloosterordes heersen. In het eerste geval wordt
de publicatie van uw tekst waarschijnlijk verboden en belandt u zelf in de kerkers
van de Bastille. In het tweede a geval kan de censuur er geen vat op krijgen, aangezien
het toch de
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memoires van een naïeve, maar uiterst godvruchtige zuster betreft, en loopt u als
auteur waarschijnlijk geen risico.
Het was ongetwijfeld geen moeilijke keuze voor Diderot. La religieuse, ofte wel ‘de
meest verschrikkelijke satire op de kloosters’, zoals Diderot het zelf noemde, werd
veiligheidshalve niet naar een uitgever maar in losse blaadjes naar het tijdschrift La
correspondance littéraire van vriend Grimm gestuurd en passeerde daar inderdaad
de censuur. Diderot was op zo'n overtuigende wijze in de huid van Suzanna gekropen
dat geen van de leden van de censuur ook maar vermoedde dat zij het niet zelf
geschreven zou kunnen hebben; Diderots verkleedpartij is meer dan geslaagd. Na
eerst de sympathie van de lezer voor de aimabele zuster gewonnen te hebben kan de
filosoof breeduit zijn beklag doen over de dictatoriale machtsverhoudingen en grove
misstanden - intimidatie van novices, machtsmisbruik en opportunisme van de moeder
overste, eenzame opsluiting, martelingen, enzovoort - die binnen de muren van de
Franse kloosters blijkbaar schering en inslag zijn; de kerk wordt tot
hoofdverantwoordelijke voor deze praktijken aangewezen.
Het eveneens verlichte lezerspubliek reageert geschokt en begint al spoedig om een
onderzoek te vragen. Diderot mag tevreden zijn. Zijn kortstondige metamorfose tot
vrouw heeft hem geen windeieren gelegd; hij heeft in één klap politieke steun voor
zijn aanval op de kerkelijke instituties gekregen, het vermogen van het simulacrum
van de literatuur eens te meer bewezen, zijn filosofische roem bezegeld èn zijn eigen
huid gered. Als een held wordt hij in de Parijse salons verwelkomd. Zonder zuster
Suzanna, uiteraard. Haar roem als ‘slachtoffer’ was slechts van korte duur. Er wordt
veel om haar gelachen; ze dreigt zo'n beetje de grap van de eeuw te worden. En dat
terwijl het toch heus geen lolletje was wat zij allemaal heeft moeten meemaken. Had
ze dan toch niet met die filosoof in zee moeten gaan?
De muze begint een beetje vermoeid te raken. Voorlopig heeft ze helemaal geen
trek meer in filosofie. Laten we zeggen dat de verhouding tussen de muze en de
filosoof steeds anorectischer begint te worden...
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Toegegeven. Een kortstondige trek kon zij zich af en toe niet helemaal ontzeggen.
Daarom werd zij in de loop van de negentiende eeuw soms in het gezelschap van
een dichtende denker of een denkende dichter gezien, die haar weer enige superioriteit
inzake de liefde en de spiritus sanctus verleende. Dan kreeg ze brieven, aan Diotima
gericht, die werkelijk prachtig waren, of liet ze zich bijvoorbeeld Baubo noemen,
Das Leben ist ein Weib!, hetgeen ze wel interessant vond omdat ze zelf van al dat
weibliche Leben eigenlijk nog zo bitter weinig gezien had. Dat had haar misschien
achterdochtig moeten maken... Maar nee, ze wilde zich ook niet de hele tijd zo
wantrouwend opstellen. En zo wandelde ze een beetje verheven en vol goede moed
de twintigste eeuw binnen en fluisterde vervolgens de naam een harer heldinnen
maar eens nadrukkelijk in de oren van een in een berghut dienstdoende filosoof. Na
al dat lijnen begon ze weer trek in trek te hebben, ze hongerde naar honger zogezegd
en aangezien deze filosoof ook over brood en wijn wist te denken, meende ze bij
hem aan het goede adres te zijn.
III. Todtnauberg, 1943. De muze wordt ontvrouwd en bemand weer opgeheven.
Ai! Had ze zich daar even lelijk vergist. Ja, de naam van haar heldin had Hei goed
verstaan; meer dan honderd bladzijden heeft hij over deze naam geschreven en nog
wel naar aanleiding van die Duitse dichter, die van die mooie brieven aan Diotima
had gestuurd. Maar waarom noemt Hei haar nu nooit? Waarom is zij nergens leesbaar
in de tekst? Waarom worden haar woorden niet via via, of hoe dan ook, eventueel
nog niettemin mais quand-même - ergens opgetekend? Hoe kan Hei nu zo vele
bladzijden over Antigone volschrijven zonder ooit ergens te verwijzen naar het feit
dat het hier om haar Antigone gaat en dat zij Antigone en Antigone een zij is?
Wat wordt er verzwegen? Wie verdwijnt er in deze verdwijntruc? Wat maakt Hei
haar nu? Tot wie maakt hij haar? Tot het zijn zelf? Wiens zijn? Zijn zijn of haar zijn?
Zijn zijn is een zijn tot de dood. Zijn zijn is zijn denken van dit zijn tot de dood. Zijn
zijn is een denken dat een doodsdenken of oorlogsdenken is. Polemos is hetzelfde
als philein, zegt Hei. Vandaar Antigone. Een dag na de dood. Een dag na de oorlog.
Ze houdt van de oorlog zoals ze van haar broer houdt. De rouw en het graf opeisend
als filosofisch perspectief op het leven. Polesofie. Zichzelf begravend. Dappere
Antigone.
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De muze is inmiddels zeer verward. Had zij het zo bedoeld? Waarom had ze weer
in een oor gefluisterd? Waarom die naam? Hoopte ze nog altijd op een plaats aan de
tafel? Kijk wat ervan terecht komt als je mee fluistert, denkt ze. Zie wat er wordt
opgedist als je niet mede het menu bepaalt. De muze zwijgt. Denkt na. Alles is zij
geweest. Ziel, bron, Eros, man, oorlog, afwezigheid, verlangen, honger, dood. Maar
was zij ooit zichzelf? De muze is wanhopig. Waar is zij in godsnaam gebleven?
De muze geeft het op. Ze kan niet meer. En verlangen en streven en denken en
bemoedigen en bezielen en aanzitten en mede het menu bepalen en kinderen krijgen
en dichten en boeken schrijven. De muze geeft het op. Geeft zichzelf als muze op.
En gaat aan de slag.
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Ernst & Mijmering

First Haircut
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Kwade dagen
Ga niet naar anderen als dàt leed u slaat
dat de mens kromt, of als een wig hem splijt;
ga niet naar anderen: raak uw kracht niet kwijt,
die harde kern waarmee ge het bestaat.
En houd uw huis in stand, gelijk altijd.
Ga niet naar anderen: hun blik verraadt
weigering te beseffen wat er is.
Straks woelt hùn onrust om in uw gemis.
Mijd hun bedisselen, hun ergernis
dat ge u blijkbaar nièt gezeggen laat.
Zoek het bij een goed vriend, u toegewijd,een die u niets verwijt, niets vraagt, niets raadt,
maar u verdraagt met uw beschreid gelaat.
Die, zèlf zwijgzaam, u kent voor wie gij zijt,
en merkt dat het, nog bevend, berg-op gaat.

Ida Gerhardt Uit De zomen van het licht (1983)
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Christiane Kuby
Dank aan Ida Gerhardt
Ik was nog geen achttien toen ik in Nederland verzeild raakte. Ik hield van de bergen
en van zacht-glooiende hellingen met paden door bossen waar je in het voorjaar witte
anemonen, in de zomer bosbessen en in de herfst paddestoelen kon plukken. Als ik
buiten Amsterdam kwam, leek het of ik nergens was. Ik zag geen landschap, geen
diepe dalen waar doorheen rivieren langs wijnvelden meanderden. Ik zag alleen
uitgestrekte vlakte met niets erin, wegen zonder bochten die nergens naartoe leidden.
Toen leerde ik de poëzie van Ida Gerhardt kennen, en door haar leerde ik het
Nederlandse landschap zien, het licht, het water, de luchten.
Licht waarvan geen vreemde kan weten,
het verzadigde, waterbevrachte.

Ik zat met mijn vriendin op de bazalten blokken langs het IJsselmeer, het was een
hete zomerdag en we lazen De hand van de dichter, het boek dat Marie van der Zeijde,
de partner van Ida Gerhardt, over het werk van haar vriendin had geschreven. Een
boek waarin het zogenaamd niet over hun vriendschap ging, maar waarin wij toch
tussen alle regels door lazen hoe wezenlijk die vriendschap in hun beider levens was.
Gij, enige die mijn hart behoedt,
enige die weet af te staan.

Veel later stuurde ik beiden een artikel op over de dichteres Renée Vivien en haar
verhouding tot Sappho, een artikel dat ik op grond van mijn doctoraalscriptie Frans
had geschreven voor het Tijdschrift voor Vrouwenstudies. In hun bedankbrief schreef
Marie van der Zeijde - Ida Gerhardt was toen al slechtziend - dat ik het misschien
vreemd i zou vinden, maar dat zij zich nooit ‘een ogenblik’ met ‘feministische’
kwesties hadden beziggehouden. Ze hadden altijd ‘de handen vol’
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aan hun ‘eigen opdracht in het leven’. Wel droeg het werk dat ze deden en de wijze
waarop ze het deden, een typisch vrouwelijk stempel, maar dat was geen opzet, het
kwam doordat ze zichzelf waren en ook graag wilden zijn. De opmerking van een
studiegenoot over haar proefschrift, dat het ‘zulk luisterrijk vrouwenwerk’ was, vond
Marie van der Zeijde het mooiste compliment dat ze ooit had gekregen, en ze vond
het ook van toepassing op de psalmenvertaling die Ida Gerhardt en zij samen hadden
gemaakt: ‘Men moet ons maar stilletjes laten begaan!’
Natuurlijk hadden ze gelijk.
Twee dagen voor Ida Gerhardts dood hoorde ik een vriendin ‘Kwade dagen’
voorlezen, een van de mooiste gedichten die ik ken over jezelf zijn en willen zijn,
en over vriendschap.
Toen een van de nonnen uit het verpleeghuis waar Ida Gerhardt de laatste jaren
van haar leven had doorgebracht, enkele persoonlijke woorden sprak tijdens de
uitvaartdienst in het kleine Marinuskerkje vlakbij Zutphen, fladderde er boven de
kist opeens een donkere vlinder rond. En nam zijn vlucht naar buiten, via een van
de openstaande ruitjes, de zomerlucht in.
...Onaangerand,
[...] was hij ontweken naar het blauw.
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Dien de Boer
Schijnbare eenvoud
Over Carl Friedman
Tralievader (1991), het debuut van Carl Friedman, heb ik voor het eerst gelezen
tijdens een treinreis naar Berlijn. Onderweg zijn betekent tijd hebben - tenminste als
je met de trein reist - en ik heb Tralievader achter elkaar uitgelezen. De novelle
ontroerde me. De tweede roman van Friedman, Twee koffers vol (1993), en de
verhalenbundel De grauwe minnaar (1996) volgden. Na het laatste verhaal uit De
grauwe minnaar begreep ik dat ik een kaartje naar een veel verder liggende
bestemming nodig zou hebben, wilde ik ontdekken hoe de eenvoud die Friedmans
werk karakteriseert precies in elkaar zit. Vooral het derde verhaal in De grauwe
minnaar, ‘Stilstaan bij Bette’, brengt een wereld van associaties over zonder lang,
ingewikkeld of zwaar op de hand te zijn, wat gezien het onderwerp van het verhaal
heel goed had gekund. In ‘Stilstaan bij Bette’ wordt de laatste zomer beschreven die
de ik en haar broer doorbrengen met hun moeder, die zal sterven aan de gevolgen
van een tumor. Hoe te schrijven over zoiets ontoegankelijks? Friedman schetst dit
moeilijk te benaderen onderwerp met behulp van gewone alledaagse voorvallen. Uit
het steeds onleesbaarder wordende boodschappenlijstje van moeder Bette blijkt hoe
haar toestand verslechtert; uit het paar nieuwe schoenen dat stante pede moet worden
aangeschaft blijkt haar wanhopige verzet tegen de dood.
De dochter tracht haar onzekerheid te verbergen door stug door te gaan met het
schoffelen en wieden van de tuin. Dat onderhoud, hoe gewoon en dagelijks het werk
ook is, krijgt de lading van een rituele handeling die haar onmacht moet bezweren.
Zolang de paardebloemen worden weggesneden uit het gazon, de druif wordt
opgebonden en kruizemunt en salie kort worden gehouden, is er nog niets veranderd.
Moeder kan op de tuin blijven uitkijken zoals ze altijd deed, de dochter kan al doende
de illusie in stand houden dat de dood nog een tijdje op afstand blijft.
Na een aantal weken wordt het de ik opeens te veel. Ze blijft thuis in Amsterdam
en keert niet terug naar het huis van haar moeder, zoals was afgesproken. Fanatiek
begint ze met het witten en veranderen
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van haar eigen verdieping. Als haar broer na een tijdje opbelt en vraagt waarom ze
wegblijft, kan ze dat niet uitleggen. Ze spreekt over water dat te diep is. Als hij vraagt
welk water, antwoordt ze: ‘Er waren twee koningskinderen, die hadden elkander zo
lief.’ En ze vervolgt: ‘Ik wil naar Bette toe, maar ik kan de trein niet meer in, ik kan
de bus niet meer nemen. [...] Het water is te diep.’
Met het beeld van de twee koningskinderen uit een middeleeuws gedicht worden
de complexe gevoelens van de dochter zichtbaar. Ze houdt van haar moeder, wil haar
troosten en verzorgen, maar kan hier niet aan toegeven.

Anekdotes
In zijn boek Vuur in de duisternis (1992) buigt Elie Wiesel zich over de chassidische
verteltraditie. De verteller van chassidische verhalen ‘tracht een paar gebeden, een
paar gezichten aan de dood te ontrukken, door een beroep te doen op de verbeelding
en op het heimwee die er voor zorgen dat de mens luistert als men hem zijn verhaal
vertelt’. Wiesel benadrukt dat de chassidische vertellers beelden meer geëigend
achtten om iets over te dragen op de toehoorders dan uitleg of onthulling.
De chassidische beweging ontstond in de achttiende eeuw in Oost-Europa. In de
verhalen en legenden die de grondslag vormden van deze destijds vernieuwende
beweging, werd gebruik gemaakt van heel gewone woorden. Soms waren deze
verhalen niet meer dan legendarische anekdotes; ze moesten door hoog en laag
kunnen worden begrepen en er werden verbanden in gelegd tussen elementen uit het
dagelijkse leven en waarden als vriendschap, verdraagzaamheid en bereidheid tot
verzoening. De kracht en de moed van de chassidische leiders, de tsaddikim, werden
daarbij ten voorbeeld gesteld aan de toehoorders, de in diaspora levende joden die
dagelijks waren blootgesteld aan bedreiging en vervolging. Om de essentie duidelijk
te maken konden er in de verhalen de vreemdste dingen gebeuren. Verder werden
de anekdotes tamelijk kaal gehouden: weinig omhaal van woorden en weinig uitleg
om zo doeltreffend mogelijk te zijn.
Bij lezing van Friedmans vertellingen overvalt je het gevoel dat je een verhaal in
stapt dat oud is. De opbouw is traditioneel, de toon ongedwongen. Stijlkenmerken
als eenvoudig woordgebruik, veel dialoog en een voorkeur voor het beeld boven de
uitleg, sluiten aan bij de oude chassidische verhaaltraditie. De drie verhalen in De
grauwe min-
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naar hebben de natuurlijke toon van iemand die graag verhalen vertelt. Het eerste
verhaal begint bijvoorbeeld haast en passant:
Toen Hanna Katz bijna een eeuw oud was, hield ze het in deze wereld voor
gezien. Ze waste zich, ze trok het doodskleed aan dat ze in de linnenkast
bewaarde en ze strekte zich uit op bed. Onder het zingen van het Adon
Olam (In zijn hand geef ik mijn geest, wanneer ik slapen ga) sloot ze de
ogen. Dit gebeurde midden op de dag. De zon, die door het raam naar
binnen scheen, trachtte haar van haar voornemen af te brengen door haar
dunne grijze wimpers te kietelen, maar Hanna liet zich niet paaien.
Hierop ontrolt zich de geschiedenis van de echtgenoot van Hanna, Gersjom, die,
alleen achtergebleven, niet voor zichzelf kan zorgen en daarom wordt opgenomen
in het huis van Sam Petscher en zijn vrouw. Sam, een nietsnut, zet de oude, haast
dementerende man aan het werk. Een ezel die ook te lijden heeft onder de grillen en
het sadisme van Sam, zoekt toenadering tot Gersjom en er ontstaat een innige band
tussen Gersjom en de ezel. Tijd en plaats zijn wel te onderscheiden in dit verhaal het speelt zich ergens in Polen af, vóór de Tweede Wereldoorlog - maar doen weinig
ter zake. Het eeuwige thema van de slechte en de goede mens staat hier centraal.
Zoals het volgens Elie Wiesel in chassidische legenden meer ging om het op een
persoonlijke manier uitdrukken van oude stof dan om het vertellen van iets nieuws,
zo lijkt het Carl Friedman ook niet te gaan om een nieuwe vorm of om een experiment.
Haar wijze van vertellen doet een beetje ouderwets aan en er kunnen ook vreemde
dingen gebeuren. De ezel wordt verliefd op Gersjom, die op zijn beurt de ezel houdt
voor wijlen zijn vrouw. Een van de boodschappen in ‘De grauwe minnaar’ is dat er
niet per definitie een hiërarchie tussen mens en dier hoeft te bestaan, de ezels worden
uiteindelijk zelfs vergeleken met de joden, want: ‘Waren ze niet alle twee, zowel
jood als ezel, verschoppelingen in de wereld? Werden ze niet beiden sinds eeuwen
bespot, opgejaagd en afgeslacht?’
Ook Tralievader is heel eenvoudig van opbouw; eenvoud is zelfs een van de
opvallendste kenmerken van Friedmans inmiddels bekende debuut. Dertig korte
verhaaltjes, anekdotes haast, zijn in chronologi-
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sche volgorde gezet, uitweidingen ontbreken. Dat volstaat om te laten zien hoe de
last van het verleden, die de vader uit de titel zwaar op zijn schouders draagt, van
grote invloed is op zijn vrouw en drie kinderen, twee jongens en een meisje. De
verhaaltjes worden verteld vanuit het perspectief van het meisje. Zonder de hele
geschiedenis of de omgeving waarin het gezin leeft weer te geven, maakt Friedman
de onderlinge spanning en de druk voelbaar. Vader heeft de concentratiekampen
overleefd, maar zijn lichaam en geest zijn vol littekens. Hij resumeert de
verschrikkelijke herinneringen op vele momenten van de dag; het vocabulaire en de
beelden uit zijn verleden èn zijn angsten worden ook de kinderen eigen.
Uitgangspunt van elk verhaal is steeds een min of meer dagelijks gegeven,
bijvoorbeeld kinderziektes, padvinderij of dansles. Uit het verloop van iedere episode
ontstaat een beeld van de haast onuitsprekelijke en onbegrijpelijke geestelijke
werkelijkheid van de vader. Het meisje, een jaar of acht, kàn niet anders dan wat ze
hoort en ziet omzetten en plaatsen in haar eigen werkelijkheid. Zo begraaft ze op een
dag haar speelgoed, je weet maar nooit, stel dat de ss-ers komen. Als vader op een
zondag tijdens een autoritje opeens stopt bij een bos en even wegblijft, vragen de
kinderen zich zenuwachtig af wat hij aan het doen is. De ik oppert: ‘Gewoon, even
een beetje vluchten.’
De kracht van Tralievader is dat de grote, onbenoembaar pijnlijke realiteit waarmee
de kinderen worden geconfronteerd, gecombineerd is met de gegevens en het
perspectief van hun gewone werkelijkheid. Dit versterkt de tragische lading, en
tegelijkertijd wordt die lading er draaglijk door. Het naïeve perspectief relativeert
en de humor die ontstaat als gevolg van de ‘vertalingen’ die het meisje maakt van
haar vaders woorden naar haar eigen werkelijkheid, is oorspronkelijk.

Eendjes
Dat enkele kenmerken van Carl Friedmans werk te herleiden zijn tot de chassidische
verteltraditie, wil niet zeggen dat Friedman kritiekloos staat tegenover de orthodoxe
behoudendheid van vele chassidim heden ten dage. In ‘Heilig vuur’, het tweede
verhaal in De grauwe minnaar, maken we kennis met Hans, een niet al te slimme
puber bij wie voetbalenthousiasme van de ene op de andere dag omslaat in fanatieke
‘Jiddischkeit’. Hij sluit zich aan bij een chassidische sekte en vermoordt uiteindelijk
in blind fanatisme een Palestijn. De ik die het verhaal vertelt, is zeer duidelijk in
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haar kritiek op zulk gedrag en op de superioriteitsgevoelens die sommige mensen
menen te kunnen ontlenen aan hun strikt religieuze handel en wandel.
Met de wereldvreemdheid van mensen die uitsluitend binnen de rituele naleving
van geloofsvoorschriften leven, heeft ook Chaja, de ik in de roman Twee koffers
vol, te maken. Zij werkt bij een chassidisch gezin in Antwerpen om haar studie
filosofie te betalen. Ook hier heerst verstarring, er is weinig over van de
vernieuwingsgeest van de vroegere chassidische beweging. Vooral de heer des huizes
houdt vast aan zijn strikte levenswijze. De kinderen worden grootgebracht met teksten
uit de thora en oude joodse voorschriften, en er is niets frivools in de sobere woning
te vinden. Hoewel dit alles Chaja tegen de borst stuit, wil ze toch weten waarin deze
orthodoxe levenshouding geworteld is - ze is joodse maar niet bewust joods opgevoed.
Daarom leest ze 's nachts literatuur over het jodendom en stelt ze zich vele vragen.
Over het al dan niet bestaan van de Eeuwige, over de joodse geschiedenis, de joodse
identiteit en de oorsprong van het antisemitisme. Zouden de joden hun vervolging
aan zichzelf te wijten kunnen hebben, aan hun neiging sterk te assimileren teneinde
minder op te vallen, of juist aan hun sterke neiging zich te onderscheiden zoals de
chassidim in de joodse wijk van Antwerpen met hun haarlokken en kaftans?
Het wonderlijke van Twee koffers vol is dat ‘grote’ vragen een groot gedeelte
uitmaken van de roman maar niet het verwachte gewicht in de schaal leggen. De
dramatische lijn, die buitengewoon eenvoudig is, en de broeierigheid van de
onderlinge relaties maken meer indruk. Er groeit een speciale band tussen Chaja en
de vierjarige Simcha, een van de kinderen voor wie ze zorgt. Het abrupte einde van
hun relatie door het tragische lot dat het kind treft, dàt is de hoofdlijn. Zeker, het
zeventienjarig meisje dat op zoek is naar haar eigen identiteit stelt ‘grote’ vragen,
maar heel zwaarwichtig is ze niet. Lichtheid blijft de boventoon voeren. En bij Carl
Friedman kun je dat een keuze noemen. Het natuurlijk aandoende ritme van de
spreektaal met eenvoudige woorden en zinnen maakt ook moeilijk doordringbare
theoretische kwesties bij haar tot makkelijk aandoende stof.
De geur van heiligheid en zwaarwichtigheid die in het chassidische gezin hangt,
wordt ook gerelativeerd door er als contrast de kinderlijke dimensie van het bestaan
naast te zetten. Zo is er nergens in de
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woning een leesboek voor de kinderen te vinden, alleen een Leerboek voor de jeugd
waarin in allesbehalve jeugdig taalgebruik de joodse voorschriften uiteen worden
gezet. Terwijl Chaja doet alsof ze voorleest uit dat statige boek, verzint ze een speelse
variant op het scheppingsverhaal, speciaal voor Simcha, die dol is op eendjes:
Hè, hè, zei God, nou wil Ik wel eens iets leuks maken. Eendjes bijvoorbeeld.
Hij begon er meteen aan, maar het was niet zo gemakkelijk als Hij had
gedacht. Het eerste eendje werd geen eendje, maar een olifant. Het
volgende werd een krokodil. Ze mogen er wezen, zei God, maar eendjes
zijn het niet, dat zie je zo. Hij maakte konijnen en kangoeroes en
lapjeskatten. Toen vond Hij in zijn broekzak een handvol gekleurde veertjes.
Wacht eens, zei Hij, als Ik me niet vergis moet Ik nog ergens een paar
snaveltjes hebben. Hij maakte een heleboel eendjes en Hij zette er gele
pootjes onder. Wat zijn ze goed gelukt! riep Hij. En wat kwaken ze gezellig.
De kunst van het schrijven zit 'm bij Friedman in de eenvoud, zoals ze vooral
overtuigend laat zien in Tralievader en ‘Stilstaan bij Bette’ - de delen van haar oeuvre
die de meest autobiografische indruk maken. Door het gebruik van onopgesmukte
spreektaal brengt ze ingewikkelde vragen terug naar de sfeer van het gewone leven,
ook als ze daar ogenschijnlijk ver vanaf staan. In Nederland is Judith Herzberg
waarschijnlijk een van de weinigen met wier werk dat van Friedman te vergelijken
is. Zowel Friedman als Herzberg brengen een zekere afstand, ironie of relativering
in door het ‘gewone’ en door de spreektalige weergave van gecompliceerde gegevens.
Naast het joodse milieu waarin het werk van beide auteurs zich afspeelt, is er een
overeenkomstig gevoel voor dialoog. Herzberg schrijft naast poëzie ook toneelstukken
en filmscenario's. Over toneel zei ze: ‘Toneel is toegepaste psychologie. In plaats
van menselijk gedrag te analyseren, en dus abstracter te maken, maak je abstracte
zaken concreter [...]; je zet tekens om in gedrag, in plaats van gedrag om te zetten in
verklaringen over gedrag.’
Friedman verklaart evenmin en de manier waarop mensen door haar worden
neergezet, zou in dit licht toneelmatig of filmisch genoemd kunnen worden. Daarbij
beschrijft zij de menselijke zwakte en angst
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met mededogen en veroordeelt zij nooit de mensen, hooguit de keuzes die ze maken.

Tandenpoetsen
Enkele jaren geleden was Choice and Destiny van de Israëlische cineaste Tsipi
Reibenbach te zien op de televisie. Deze documentaire toont weinig meer dan het
eenvoudige, dagelijkse handelen van de gepensioneerde vader van Reibenbach, die
samen met zijn vrouw in een flat in Tel Aviv woont. Opstaan, scheren, ontbijten,
boodschappen doen of helpen met het secuur toebereiden van traditioneel joodse
gerechten. Maar het thema van de documentaire wordt gevormd door wat de vader
meemaakte in de concentratiekampen en hoe hij overleefde. Reibenbach vertelde in
een interview dat zij uiteindelijk had besloten om de vele uren filmopnamen die in
Europa waren gemaakt, waar de vader veel van zijn herinneringen had liggen,
helemaal weg te laten. Een cruciaal besluit. Elet contrast tussen het gewone van zijn
leven thuis en de onuitsprekelijkheid van zijn verhalen maakt enorm veel indruk.
Zijn verhalen worden versterkt door de inbedding in dat routineuze handelen, en die
inbedding maakt ze draaglijk. Als kijker word je gedwongen zelfbeelden te vormen
bij de verhalen van de vader.
De werkwijze van Reibenbach doet denken aan die van Carl Friedman, die het
dagelijks leven eveneens sterke lading weet te geven. Friedman treedt in haar werk
nooit ver buiten één milieu, één stad of een beperkte tijdseenheid waardoor de
zeggingskracht alleen maar groter wordt. Ze neemt een simpel gegeven als
uitgangspunt of zet een detail in op een dramatisch moment. Met tandenpoetsen
begint bijvoorbeeld een van de verhalen in Tralievader, een verhaal dat uitloopt op
het sadisme van ss-ers. En in ‘Heilig vuur’ wordt er op het hoogtepunt van het drama,
namelijk net nadat bekend is geworden dat Hans een Palestijn heeft gedood, door
een van de vrouwen een boterkoek te voorschijn gehaald. Door deze contrasten
blijven de verhalen in balans. Bette moppert in ‘Stilstaan bij Bette’ op haar zoon
omdat hij uien heeft meegenomen die voorgesneden zijn en boter die al is gezouten.
Het gaat niet om de uien en niet om de boter, maar om de moeite die het Bette kost
om te aanvaarden dat ze afscheid van het leven moet nemen. Steeds legt Friedman
een verband met het tastbare. ‘De tijd stond stil, alsof de eeuwigheid al was begonnen,
en wij draafden er verdwaasd doorheen met teiltjes badwater, vuil linnen-
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goed, schone pyjama's.’ De emotie en het onuitspreekbare hebben ‘gewone’ dingen
nodig om in te worden uitgedrukt. Het is zoals Joseph Brodski in De kade der
ongeneeslijken (1992) schrijft: ‘Tenslotte kan alleen een voorwerp het oneindige
intiem maken.’
Het onuitspreekbare kan niet worden uitgelegd, het kan wel worden getoond. In
beelden, anekdotes en verhalen. Die bieden troost. Martin Buber schrijft in zijn
inleiding bij Chassidische vertellingen dat het verhaal zó verteld dient te worden dat
het de lezer helpt. De personages van Friedman lijken zich bewust te zijn van deze
troostende functie van het verhaal. Moeder Bette zoekt tot het einde van haar leven
houvast in boeken en wanneer ze zelf niet meer lezen kan, lezen moeder en dochter
samen het Hooglied. In Tralievader moet de vader keer op keer zijn verhaal vertellen
om de last van het verleden lichter te maken. Op de bijeenkomsten van het groepje
joden in ‘Heilig vuur’ zijn grove moppen en anekdotes de uitlaatklep waardoor de
gezamenlijke geschiedenis en pijnlijke herinneringen naar buiten komen.
In het werk van Friedman gaat het om het verhaal en altijd maar weer het verhaal;
het vertellen en blijven vertellen.
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Medewerk[st]ers
Dien de Boer [1957] is docent drama en neerlandica. Zij schrijft over poëzie,
proza en toneel. Joke J. Hermsen [1961] is als onderzoeker verbonden aan de
faculteit Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Brabant. Onlangs stelde
zij de bundel Het denken van de ander. Proeve van een vrouwelijke
ideeëngeschiedenis samen. Pamela Koevoets is auteur en performer. Laatste
publicaties: de roman Bazen en slaven (1991) en de verhalenbundel
Schaduwboksen (1995), beide uitgegeven door De Bezige Bij. Bij dezelfde uitgever
verschijnt komend voorjaar een kinderboek De buurman van drie hoog (geschikt
voor 10-80). Marja Loomans [1961] is freelance publiciste en redacteur van Lust
& Gratie. Maaike Meijer [1949] is hoofddocent bij de vakgroep Vrouwenstudies
Letteren van de Rijksuniversiteit Utrecht. Haar laatste boek is In tekst gevat.
Inleiding tot een kritiek van representatie (1996). Annelies Passchier [1955]
publiceerde de verhalenbundel Mors (1990) en de roman Een vorstelijk hotel
(1993). Ze is redacteur van Lust & Gratie. Wanda Reisel [1955] schrijft romans
en toneelstukken. Haar laatste roman was Baby Storm (1996). Eva van Schaik
[1950] recenseert dansvoorstellingen voor onder andere Trouw en De Groene
Amsterdammer en publiceert regelmatig in vakbladen. Zij schreef Op gespannen
voet. Geschiedenis van de Nederlandse theaterdans (1981) en Hans van Manen.
Leven en werk (1997). Marleen Slob [1968] is neerlandica en redacteur van Lust
& Gratie. Renate Stoute [1950] schrijft romans en verhalen. Komend voorjaar
verschijnt bij uitgeverij Becht & Gottmer haar novelle Waarom ik geen
bloemenmeisje werd. Jacquie Maria Wessels [1959] studeerde fotografie aan de
Gerrit Rietveld Academie en maakt tekeningen en portretten.
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De laureaten
In mei 1997 vonden er in Maison Descartes in Amsterdam in het kader van literaire
ontmoetingen vier gesprekken plaats met Franstalige schrijfsters, van wie onlangs
werk in Nederlandse vertaling verscheen. De schrijfsters kregen allen in 1996 in
Frankrijk een literaire prijs: Jacqueline Harpman (1929) won de Prix Médicis met
haar op Virginia Woolfs ‘Orlando’ geïnspireerde roman ‘Orlanda’; Geneviève Brisacs
(1951) laatste roman ‘Week-end de chasse à la mère’ (‘Drijfjacht op een moeder’)
werd bekroond met de Prix Fémina; de van oorsprong Canadese Nancy Huston
(1953), wier roman ‘La virevolte’ onder de Nederlandse titel ‘Volte face’ verscheen,
kreeg de Prix Goncourt des Lycéens voor ‘Instruments des ténèbres’; en de jongste
in het rijtje, Pascale Roze (1957) won met haar romandebuut ‘Le chasseur Zéro’
(‘Jager Zero’) als eerste vrouwelijke schrijver na Marguerite Duras de prestigieuze
Prix Goncourt.
De hoofdfiguren in het werk van deze schrijfsters worstelen allemaal met de
condition féminine. De keuze tussen gezin en beroep, de relaties tussen dochters en
ouders, de zoektocht naar het absolute en de weigering om te leren leven, en de
redding die het schrijven kan betekenen, zijn onderwerpen die telkens terugkeren.
Onderwerpen die staan naast de meer ludieke pogingen van de hoofdpersonen om
een evenwicht te bereiken door de vrouwelijke kanten in zichzelf met de mannelijke
te verbinden.
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Margot Dijkgraaf
Ieder mens heeft een achteruitkijkspiegel met een dode hoek
Gesprek met Geneviève Brisac
Vorig jaar won Geneviève Brisac (1951) de Prix Fémina voor haar vierde roman,
Week-end de chasse a la mer (1996), die in Nederlandse vertaling verscheen onder
de titel Drijfjacht op een moeder. Drie jaar geleden verwierf zij bekendheid met
Petite (1994, Nederlandse vertaling: Van gewicht ontdaan), een autobiografische
roman over een meisje dat aan anorexia lijdt. Daarvoor schreef zij twee minder
toegankelijke romans: Les filles (1987) en Madame Placard (1989). Brisac, die
werkzaam is als uitgeefster van kinderboeken bij L'Ecole des Loisirs in Parijs, schreef
daarnaast een twaalftal kinderboeken met in de hoofdrol het meisje Olga.
Brisac is een schrijfster die gevoelig is voor wat er zich in de maatschappij afspeelt.
Wat zij daar aanschouwt en hoe zij zich erbij voelt, weerspiegelt zich in haar boeken.
Haar werk roept de sfeer op van de tijd zoals zij die op een bepaald moment in haar
leven heeft ervaren: als jong meisje in de jaren vijftig, als puber in de jaren zestig en
als volwassene en moeder in de daaropvolgende decennia. In Frankrijk wordt Brisac
gerekend tot de auteurs intimistes, schrijvers die zich bij uitstek met het innerlijk
bezighouden. Dit geldt misschien voor haar eerste drie romans; haar laatste boek
onttrekt zich echter aan deze indeling.
Niet alleen in de autobiografische roman Van gewicht ontdaan, maar ook in de
andere tot dusver verschenen romans beschrijft Brisac de ontwikkeling van een en
dezelfde hoofdpersoon, Nouk, wier ontwikkeling en karaktertrekken sterke
overeenkomsten vertoont met die van de schrijfster. In Les filles is Nouk een
schoolgaand meisje, in Madame Placard en Van gewicht ontdaan een puber en in
Drijfjacht op een moeder de moeder van een zoon.
Met uitzondering van Brisacs laatste boek, Drijfjacht op een moeder, zijn mannen
in haar werk volledig afwezig of spelen slechts een rol op de achtergrond. Brisac
vertelt dat ook haar eigen wereld een vrouwenwereld is. Ze is momenteel moeder
van twee dochters en als kind groeide ze op met twee zussen (een oudere en een
jongere). Haar
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grootmoeder, au pairs en huishoudsters zorgden toentertijd voor haar opvoeding.
Haar vader had een drukke baan als ingenieur en was bijna nooit thuis, evenals haar
moeder, die feuilletons schreef voor radio en televisie.
Die familiesituatie vinden we terug in Brisacs eerste roman Les filles. Daarin schetst
zij het benauwde leven van een gezin uit de gegoede burgerij aan het begin van de
jaren zestig. De ouders schitteren door afwezigheid, terwijl hun drie dochters worden
verzorgd door een bonne, een huishoudster en grootmoeder. De meisjes Cora, Nouk
en Bébé leven in een fantasiewereld vol morbide spelletjes waarin de dood een grote
rol speelt. Vooral de jaloerse, verwrongen geest van Nouk die schreeuwt om ouderlijke
aandacht drukt een stempel op de sfeer in huis. Buitenshuis heerst de grimmigheid
van de Algerijnse vrijheidsoorlog: ook Parijse parken en pleinen zijn het doelwit van
bomaanslagen. Voor de ogen van de meisjes wordt een bevriend kindermeisje door
een bom getroffen, waardoor ze nog meer gefixeerd raken op de dood. Niemand legt
hun uit wat er aan de hand is, niemand heeft een beeld van verleden of toekomst,
met uitzondering van Mémoire, de huishoudelijke hulp. Alsof het onmogelijk is de
last van het verleden te dragen, laat staan die te bevatten, wordt Mémoire prompt
krankzinnig. Geneviève Brisac legt uit dat ze zo'n personage nu niet meer zou
opvoeren: ‘Dat personage is veel te gechargeerd, veelte zwaar van symboliek.’
Brisac heeft Les filles nooit herlezen, maar ze herinnert zich wel waarom ze het
schreef: ‘Ik wilde de wereld van een klein meisje beschrijven, een klein meisj e dat
opgroeide voor 1968, voordat de wereld veranderde. In Frankrijk leefde men tot 1960
ongeveer zoals in de jaren voor de oorlog: sober, voorzichtig, streng en vol
schuldgevoelens. Je hoeft maar een klassenfoto uit die tijd te bekijken en je ziet hoe
lelijk en hoe armoedig de kinderen er toen uitzagen. Het enige wat je als kind van
de oorlogsdreiging begreep was dat er in die op het oog zo vredige wereld verborgen
krachten werkzaam waren, dat er misdaden werden gepleegd en dat er slechte mensen
rondliepen. Ik ben nog opgevoed volgens de strenge vooroorlogse regels van mijn
grootouders. Mij werd helemaal niets uitgelegd, niets over ons joods-zijn, niets over
de Tweede Wereldoorlog.’
Les filles is geschreven in een direct, eenvoudig Frans. Veel korte zin-
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nen, veel dialogen en weinig beschrijvingen, geen achtergrondinformatie. Het maakt
het boek hermetisch, dreigend, raadselachtig, ook al omdat je voelt dat er zich in het
gezin heel wat heeft afgespeeld.
Dit geldt ook voor Brisacs tweede boek, Madame Placard, dat nog sterker de sporen
draagt van een verstikkende jeugd. Het verhaal heeft veel weg van een nachtmerrie.
Er zit kop noch staart aan en er is geen sprake van handeling. In een niet nader
omschreven land heerst oorlog en iedereen lijkt op de vlucht. Een moeder en haar
twee dochters hebben zich in ondergrondse holen teruggetrokken. De mannen zijn
naar het front of houden zich schuil in de bergen. De jongste dochter is half verlamd,
terwijl de oudste langzaam door waanzin bevangen raakt. Het is een apocalyptisch
boek, vol wanhoop en pijn, veruit het meest cryptische en pessimistische werk van
Brisac. De vrouwen zitten gevangen, letterlijk, in hun donkere holen, maar ook in
hun geest. Ze kunnen geen kant op.
Madame Placard lijkt in een zwartgallige roes geschreven. Brisac herinnert zich
nauwelijks meer iets van het boek. ‘Alleen een beeld, als een expressionistisch
schilderij van Van Dongen of van Chagall. Ik weet nog dat ik zocht naar een waarheid,
zoals bij een psychoanalyse. Dat maakt het boek natuurlijk erg gesloten. Mijn uitgever
zei later dat ik te veel metaforen gebruikte, dat ik te krampachtig bepaalde dingen
verborgen wilde houden. Dat was ook zo. Ik wilde niet spreken over de anorexia die
mijn leven zolang beheerste. Ik wilde geen exhibitioniste zijn.’
Vijf jaar na Madame Placard was Brisac daar wel toe in staat en schreef zij Van
gewicht ontdaan, een prachtig aangrijpend relaas van een meisje dat op dertienjarige
leeftijd besluit op te houden met eten. Op eenvoudige, bijna afstandelijke wijze
beschrijft de vertelster de extase die het hongergevoel bij het meisje teweegbrengt,
haar bedrog, de onrust die zij in het gezin veroorzaakt en de aftakeling van haar
lichaam. Uiteindelijk wordt haar ziekte gediagnosticeerd en volgt een verblijf in een
psychiatrische kliniek.
Van gewicht ontdaan gaat nu eens over Nouk, dan weer over Geneviève, dan weer
is er een hoofdstuk in de ik-vorm geschreven. De grenzen tussen deze personages
zijn zo vaag dat het om een en dezelfde persoon lijkt te gaan. De vertelster is onzeker
over haar schrijftalent
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en schroomt niet uit de doeken te doen hoe zij worstelt met dit ‘verhaal van een kwart
eeuw oud’:
Het is het verhaal over de tijd waarin ik gek was. Ik wil niet op die periode
neerzien, maar ik ben er niet zo zeker van dat het interessant is. Ik zou
willen dat het grappig was. Dat het verhaal op z'n minst de mensen
aangenaam zou bezighouden. Ik ben er niet zeker van dat ik grappig ben.
Misschien laat ik dit verhaal maar vallen. Ik heb zoveel andere verhalen
te schrijven, ik ben vergeten welke, maar ik heb schriften vol aantekeningen
over personages die echt tragisch en grappig zijn. En die het voordeel
hebben dat ik ze nauwelijks ken, dus kunnen ze niemand kwaad doen.
In interviews naar aanleiding van Van gewicht ontdaan ontkende Brisac in eerste
instantie dat het verhaal autobiografisch was. Ze wilde haar familie beschermen, haar
zussen en haar moeder. Uiteindelijk erkende ze dat het boek over haarzelf gaat, maar
ze onderstreepte dat ze niemand ermee wil beschuldigen.
Lezen en schrijven hebben een grote rol gespeeld bij haar herstel. ‘Het schrijven
heeft me gered,’ zegt Brisac, die achteraf constateert dat er overeenkomsten zijn
tussen haar ziekte en het schrijverschap: ‘Scott Fitzgerald zei ooit: schrijven is
ophouden met ademhalen en maar zien wat er verder gebeurt. Ophouden met eten
is ongeveer hetzelfde. Het is een vorm van zelfdestructie. Je plaatst je buiten de
wereld. Later herinnerde ik me niets meer van die jaren. Ik was volledig van mezelf
vervreemd. Het schrijven van Van gewicht ontdaan was als een sprong in het diepe,
terwijl ik niet wist of ik nog wel kon zwemmen. Mijn geheugen bestond uit kleine
lichtgevende puntjes, die ik al schrijvend met elkaar verbond. Ik had geen idee welk
beeld dat zou opleveren. Van gewicht ontdaan was mijn afrekening met die hele
geschiedenis, een bevrijding.’
In de periode dat Geneviève Brisac Van gewicht ontdaan schreef, ontdekte ze het
werkvan de Amerikaanse schrijfster Flannery O'Connor (1925-1964). O'Connor, die
ooit door de New York Times een geniaal schrijfster werd genoemd, publiceerde
veel korte verhalen, waarvan bijvoorbeeld A Good Man Is Hard to Find en Everything
that Rises Must
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Converge nog steeds worden gelezen. Brisac schreef een essaybundel over O'Connors
leven en werk, Loin du paradis (1991), waarin zij met de eerste persoon nu eens
zichzelf aanduidt, dan weer de Amerikaanse schrijfster. Ze herkent in O'Connors
werk haar eigen eenzaamheid, haar hang naar het bizarre, het gevoel van verdrongen
geweldadigheid, haar ruwe humor en haar innerlijke onrust. Bovendien bewondert
ze O'Connors onverzettelijkheid en doorzettingsvermogen, dwars tegen de
verwoestende kracht van haar dodelijke ziekte (lupus) in. Brisac: ‘O'Connor heeft
me erg geholpen. Haar werk is krachtig, sarcastisch en soms wreed. Ze is erg grappig
in het niet-grappige genre, net als ik. Haar leven lang moest ze antwoord geven op
twee vragen. De eerste was waarom ze zo'n zwarte kijk op de wereld had, een vraag
die mij ook zo vaak gesteld wordt. Ze antwoordde dat een schrijver nu eenmaal niet
zelf zijn onderwerp uitkiest. Met andere woorden: hij doet wat hij kan. De tweede
vraag was waarom ze pauwen fokte. O'Connor hield van pauwen omdat die een
vreselijk karakter hebben en nergens toe dienen. Ze doen nooit wat hun wordt
gevraagd, ze zijn niet te eten, leggen geen eieren en schreeuwen vreselijk. Het enige
wat ze kunnen, is hun staart opzetten, maar dat doen ze alleen als ze er zin in hebben.
Dat is een beetje zoals schrijvers zijn. Het is een prachtige metafoor.’
Brisac onderstreept dat er ook grote verschillen zijn tussen haarzelf en O'Connor:
‘Ze had een schild om zich heen, net als Gregor Samsa in De gedaanteverandering
van Kafka. Om te kunnen schrijven heb ik zo'n schild juist afgeworpen. In Loin du
paradis ben ik in de huid van O'Connor gekropen, maar zij zou zich nooit in mij
hebben verplaatst. Zij is wat Virginia Woolf een gesloten schrijfster noemde. Ik ben
poreus, ik sta open voor de wereld. Ik lijk meer op Virginia Woolf.’
In Brisacs laatste roman, Drijfjacht op een moeder, probeert de hoofdpersoon, de
volwassen Nouk, uit alle macht haar hoofd boven water te houden in de harde, op
prestatie gerichte Franse maatschappij. Voor het eerst in Brisacs werk is er een
mannelijk personage met een rol van betekenis: Nouks zoontje, Eugenio, een
dwarsliggertje, kritisch, plagerig en vol vragen. Hij zou een alter ego van de schrijfster
kunnen zijn. Samen wonen ze in een minuscuul appartement in Parijs. Nouk is een
gescheiden ex-schilderes, die twijfelt aan haar
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kwaliteiten als moeder en kunstenares. Haar fantasievolle gedachtewereld stelt haar
in staat te ontsnappen aan de dagelijkse angsten. Speels laat ze speelgoedwinkels
veranderen in wachtkamers die toegang geven tot een andere wereld; vogelkooitjes
nemen de vorm aan van Arabische paleizen en treurige supermarkten veranderen in
paradijselijke oorden. Dit alles tot groot plezier van Eugenio, die ook zijn steentje
bijdraagt aan dit spel.
Al deze verzonnen verhalen leiden de aandacht af van datgene waar het in dit boek
werkelijk om gaat: verraad en valse vriendschap. Samen met Eugenio probeert Nouk
de moeilijke, eenzame dagen rond kerstmis zo goed mogelijk door te komen. Een
vriendin nodigt hen uit het weekend na kerst in haar Bretonse landhuis door te
brengen. Maar wat een gastvrije uitnodiging leek, blijkt een valkuil die hun leven
voorgoed zal veranderen.
In Frankrijk was Drijfjacht op een moeder een groot succes. Brisac schreef het uit
woede over wat zij ‘een grote, sociale wreedheid’ noemt. Zij doelt hier op
scheidingszaken waarin de vader weet af te dwingen dat de kinderen, tegen hun zin
en tegen die van de moeder, bij hem komen wonen. Brisac: ‘Ik heb het in mijn eigen
omgeving gezien. Het gaat in dat soort gevallen om pure wraak, om wezenlijke
haatgevoelens tussen mannen en vrouwen, waar kinderen het slachtoffer van worden.
Mijn boek laat zien hoe het de moeder na een scheiding kan vergaan. Nouk staat niet
zo stevig in haar schoenen, maar ze beschikt wel over een groot doorzettingsvermogen.
Haar lot wordt bepaald door haar dode hoek, dat ene stukje dat je niet ziet in de
achteruitkijkspiegel en dat ieder mens parten speelt. Ik hou erg van dat laatste beeld
uit mijn boek, wanneer de moeder, als een mythologische Afrodite in spiegelbeeld,
de zee in loopt. Virginia Woolf zei ooit dat je het leven kunt vergelijken met lopen
op de stoeprand, maar dan met een afgrond ernaast. Zo zie ik het leven ook.’
Nouk als moeder is een ontroerend personage. Ze lijkt niet op de drukbezette, afwezige
moederfiguren uit Brisacs eerdere romans. Nouk wil haar leven in de hand houden.
Ze zoekt naar houvast, maar slaagt er (nog) niet in een evenwicht te vinden. Ze heeft,
van schoolmeisje tot volwassen vrouw, een moeizame weg afgelegd. Nog steeds is
ze onzeker, nog steeds voelt ze zich niet werkelijk thuis in de Franse
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samenleving, maar ze zet door. Ze buigt, maar ze breekt niet. Brisac: ‘Fitzgerald
vond het leven een aaneenschakeling van aftakeling en destructie. Iets waar hij zelf
overigens aardig z'n best voor deed. Ik voor mij geloof dat schrijvers er zijn om het
absurde van het menselijk bestaan te laten zien, de tederheid, maar ook de pijn.’

Lust en Gratie. Jaargang 14

14

Désirée Schyns
Ik moest een tweede identiteit construeren
Gesprek met Nancy Huston
Nancy Huston (1953) groeide op in Calgary, Alberta, in het Engelstalige westen van
Canada, dat ze op haar vijftiende verliet. Ze woont al meer dan twintig jaar in Parijs
en schrijft voornamelijk in het Frans. Ze schreef zo'n twintig boeken in vijftien jaar,
waaronder vijf romans: La virevolte (1994), Instruments des ténèbres (1996), Cantique
des plaines (1993), Trois fois septembre (1989) en Histoire d'Omaya (1985), en acht
essaybundels zoals Journal de la création (1990), een mengeling van essay en dagboek
waarin Huston zich afvraagt of vrouwen alleen tot artistieke creatie kunnen komen
door hun lichaam te ontkennen. Ook haar eerste en tot nog toe enige in het Nederlands
vertaalde roman La virevolte (Volte face, 1996) gaat over lichaam en geest, over
scheppen en kinderen krijgen. Onlangs verscheen Désirs et réalités (1997), waarin
stukken zijn gebundeld die Huston tussen 1978 en 1994 schreef.
Samen met haar dochter, Léa, maakte Huston twee kinderboeken. Zij werkte als
docente aan Harvard University, was als journaliste enige tijd aan de radiozender
France Culture verbonden en wijdt zich op dit moment aan het schrijven van
scenario's.
Tijdens het gesprek formuleert Nancy Huston heel precies. Ze praat met de lichte
ironie van de balling die alles met een zekere afstand beziet. Ze stelt zich kwetsbaar
op, gaat uitgebreid op iedere vraag in en schept een intieme sfeer. Dit laatste heeft
waarschijnlijk ook te maken met het ontroerende verhaal dat ze voorleest over een
klein Canadees meisje dat na de scheiding van haar ouders met haar vader kerstmis
viert in Duitsland. Het meisje dat moederloos achterbleef, is Hustons eigen verhaal.
Het loopt als een rode draad door Volte face en Instruments des ténèbres.
Van cruciaal belang voor haar ontwikkeling als schrijfster was voor Huston het
contact met de Algerijnse Leïla Sebbar, met wie zij een intrigerende briefwisseling
had over moedertaal, vaderland en ballingschap (1986).* Deze Lettres Parisiennes,
autopsie de l'éxil beschouwt
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Huston als een keerpunt in haar schrijverschap. Nancy Huston: ‘Het feit dat ik moeder
ben en me met mijn wortels bezighoud, heeft ervoor gezorgd dat ik me als schrijfster
meer serieus neem. Vroeger kon ik geen letter op papier zetten zonder eerst weken
onderzoek te doen. Leïla Sebbar, met wie ik samenwerkte voor feministische
tijdschriften aan het eind van de jaren zeventig, heeft me gedwongen stil te staan bij
het thema ballingschap. Tijdens het schrijven van de Lettres Parisiennes belandde
ik in een identiteitscrisis. Ik wist ineens niet meer wat ik in Frankrijk deed. Waarom
was ik er en waarom schreef ik in het Frans? Daarbij kwam dat ik een vreemde ziekte
had gekregen, waarover ik in de brieven vertel: gedurende een aantal maanden waren
mijn benen totaal verlamd. Het was alsof mijn lichaam me zei dat ik mijn wortels
had bevroren. En als je je wortels hebt bevroren, dan kun je nooit meer schrijven.
Toen ben ik me gaan interesseren voor kwesties als vaderland en nationale identiteit.
Ik maakte voor France Culture een zeven uur durende uitzending, He en exil, over
Haïtianen die in Miami, New York, Parijs en Toronto wonen. Ik probeerde te begrijpen
waarom zij zo van hun vaderland houden. Ze “reproduceren” hun vaderland als het
ware, “vergroten” het, verbreiden het in de rest van de wereld via hun muziek, hun
eten, het Creools. Daarna vroeg ik me af wat Canada voor mij betekende. Wat heb
ik met mijn kindertijd gedaan, wat was daarin belangrijk? Wat echoot nog steeds
na? Die verhalen en conflicten van vroeger resulteerden uiteindelijk in Cantique des
plaines, dat ik eerst in het Engels schreef en later in het Frans vertaalde.’
Wat trok haar als Canadese zo aan in Parijs? Huston: ‘Parijs fonkelt. Ik ben pas
echt francofiel geworden in de Verenigde Staten. Op de middelbare school had ik
een lerares die ons liedjes van Edith Piaf en Jacques Brei liet horen, die thuis Franse
gerechten voor ons klaarmaakte en die ons Sartre, Camus, Cocteau en Vian liet lezen.
Ik had behoefte aan een vreemde taal. Ik had het niet overleefd, en dat bedoel ik bijna
letterlijk, als ik in de Verenigde Staten was gebleven. Ik moest een tweede indentiteit
construeren via een ander land en een andere taal.’
Toen Huston net in Parijs was, raakte ze betrokken bij de vrouwenbeweging en de
discussies aan de universiteiten over seksuele differentie. ‘Ik geloof dat het heel vaak
voorkomt dat je in de eerste jaren
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van een vrijwillig gekozen ballingschap van alles op de hoogte wilt zijn. Ik schreef
me in voor het seminar van Roland Barthes, voor dat van Jacques Lacan, ging
regelmatig naar bijeenkomsten van Luce Irigaray en Hélène Cixous, en verslond hun
boeken. De tijdschriften waarvoor ik werkte, beperkten zich niet alleen tot het
feminisme, maar deden ook aan internationale politiek. Ik maakte deel uit van een
internationale vrouwengroep die een tijdschrift uitgaf: Histoire d'elles. Ik werkte ook
mee aan het literaire tijdschrift Sorcières, opgericht door Xavière Gauthier, dat zich
met écriture féminine bezighield. Hier deed ik de eerste schreden op weg naar het
schrijverschap in het Frans.’
Een van de belangrijkste thema's in Hustons werk is de relatie tussen vrouwelijk
lichaam en mannelijke geest. Voor de vrouwen in haar boeken lijkt het onmogelijk
om tegelijk moeder en kunstenares te zijn. Lin, de hoofdpersoon uit Volte face,
verlaat haar man en twee kinderen om haar danscarrière voort te zetten. Huston:
‘Scheppen versus zorgzaamheid is ook het belangrijkste thema in Cantique des
plaines. Het is het verhaal van een man die van plan is een filosofische verhandeling
te schrijven over tijd. Via zijn leven dat zich afspeelt ten tijde van de vooroorlogse
crisisjaren in Canada, schrijf ik over Alberta, de provincie waar ik geboren ben.
Cantique des plaines en Volte face vormen samen met Instruments des ténèbres een
trilogie waarin moeders moeten kiezen voor hun werk of hun gezin. Dat dit onderwerp
mij zo bezighoudt, komt doordat ik zelf weet wat het betekent om door je moeder
verlaten te worden. Niet voor niets heb ik voor vrijwillige ballingschap gekozen en
schrijf ik in een andere taal dan die van mijn moeder: ik kon niet overleven in de
wereld die zij mij na haar vertrek naliet. Met Volte face, waarin een moeder haar
gezin in de steek laat uit passie voor de dans, heb ik mijn moeder willen zeggen dat
ik het van binnenuit kan begrijpen. Ik laat in mijn boeken zien dat wat ik zelf doe moederschap en schrijverschap combineren - onmogelijk is, terwijl ik redelijk
gelukkig ben. Nada uit Instruments des ténèbres daarentegen heeft een katholieke
moeder die haar carrière als violiste opgeeft voor huwelijk en kinderen, en daar kapot
aan gaat. Nada zelf wordt schrijfster; ze laat een paar keer een abortus plegen omdat
ze geen kinderen wil. Enfin, misschien laat ik ooit zien dat die combinatie wel
mogelijk is, ook al gaat het in romans niet om geluk, maar om conflicten.’
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Ook in ‘La romamancière’, een essay uit haar bundel Désirs et réalités spreekt Huston
over het hebben van kinderen en schrijven:
Als ik werk, sluit ik de kinderen totaal buiten mijn innerlijke wereld omdat
ze een afkeurende blik op me kunnen werpen. Moeders dienen de volgende
generatie morele waarden bij te brengen. Ze horen een coherent beeld
van de wereld te presenteren, een stabiele wereld waarop je kunt rekenen.
Een romanschrijfster doet juist het tegenovergestelde, zij is immoreel, mag
niet oordelen, moet zich in het ergste kunnen verplaatsen, moet bereid zijn
haar personages te doden, moet onverantwoordelijk en duivels kunnen
zijn.
‘En daarom,’ zegt Huston, ‘is het haast onmogelijk om deze twee houdingen naast
elkaar te vervullen.’ In Journal de la création probeert zij aan de hand van brieven
en boeken van beroemde kunstenaarsparen als Colette Peignot en Georges Bataille,
Simone de Beauvoir en Jean-Paul Sartre, Sylvia Plath en Ted Hughes meer te weten
te komen over deze dichotomie. In dit boek gaat ze in op het Elektra-complex waar
opmerkelijk veel schrijfsters last van hebben en dat volgens haar iets anders is dan
een omgekeerd Oedipus-complex. Het heeft niets te maken met het incestueuze
verlangen van een meisje naar haar vader: zowel meisjes als jongens associëren een
moeder met lichaam en een vader met geest. Houdt dit complex, dat de ideale
voedingsbodem is voor bijvoorbeeld anorexia nervosa maar ook een enorme artistieke
drijfveer oplevert, haar nog steeds bezig? Huston: ‘Ik ben er van overtuigd dat meisjes
die verliefd zijn op hun vader hunkeren naar een geestelijke, intellectuele band met
hem. Vrouwen die onder dit Elektra-complex lijden, zoals Plath, Woolf en Beauvoir,
proberen alleen maar geest te zijn. Zij ontkennen vooral moederschap, want iets
lichamelijkers bestaat er niet. Ze willen net als Simone Weil, over wie ik in Désirs
et réalités schrijf, de zuivere wereld van het denken bereiken. Dat lukt vrouwen alleen
door hun lichaam te ontkennen. Het levert vaak schitterende resultaten op in de
literatuur, maar voor de persoon in kwestie zijn de gevolgen soms noodlottig.’
Huston is streng in haar kritiek op Beauvoir. ‘Zij hongerde naar het leven. In haar
brieven schrijft Beauvoir over seksualiteit, ze was dol
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op wandelen en de natuur. Ze vond dat je je leven zelf moet scheppen, en de mensen
moet kunnen kiezen met wie je wilt leven. Een kind past niet in zo'n visie. Beauvoir
ontkende alles wat met het toeval te maken had. De geest moest alles overheersen
en over alles beslissen. Ze wilde alleen maar relaties tussen gelijken. Maar juist
kinderen zijn belangrijk voor de meeste vrouwen, en als je dan Le deuxième sexe
schrijft en daar geen rekening mee houdt, dan vind ik dat een ernstig gebrek.’ Toch
was Le deuxième sexe voor Huston een openbaring: ‘Wij zijn eigenlijk de kinderen
van Simone de Beauvoir. In Désirs en réalités is er een essay over haar dat zo heet.
Ze was geobsedeerd door vergankelijkheid. Ze moest iedere dag en ieder uur vullen,
ze mocht nooit een uur niets doen, ze moest alles opschrijven, iedere afspraak en
ieder woord dat ze met Sartre had gewisseld. En tegelijkertijd ging het ouder worden
haar slecht af. Ze had een afschuw van ouderdom en begon zichzelf als een oude
vrouw af te schilderen toen ze nog helemaal niet zo oud was. Ze wilde de tijd laten
stilstaan. Ze wilde onsterfelijk zijn, ze schreef niet voor niets een boek met een
onsterfelijke held: Tous les hommes sont mortels.’
Instruments des ténèbres is een mengvorm van dagboek en historische roman. De
schrijfster Nada houdt een dagboek bij waarin ze over haar jeugd vertelt en over de
roman die ze aan het schrijven is. In dit dagboek gaat ze een dialoog aan met haar
demon, de vernietigende, maar tegelijkertijd ook scheppende innerlijke kracht. Nada
ziet de demon als een metafoor, hij behoedt haar voor stilstand en dood. De roman
in de roman die Nada hoofdstuk voor hoofdstuk schrijft en die chronologisch wordt
gepresenteerd, is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal dat Huston las in Au temps
des laboureurs en Berry van André Alabergère. Hierin wordt verteld hoe een jonge,
door haar baas verkrachte vrouw in verwachting raakt, als heks wordt beschouwd
en in 1712 wordt vermoord omdat zij haar zwangerschap verborgen heeft gehouden.
Ze wordt, net als veel vrouwen in die tijd, ervan verdacht dat ze betrekkingen met
de duivel onderhoudt. Huston: ‘In Nada's dagboek gaat het over het feit dat conflicten,
pijn en verscheurdheid aan de basis van het scheppingsproces liggen. Overigens denk
ik dat ik nooit een groot schrijfster word omdat ik niet ongelukkig genoeg ben. Maar
ik heb nog hoop want Flannery O'Connor zei ooit dat degene die zijn kindertijd
overleeft genoeg stof heeft voor romans.’
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Ten tijde van de Lettres Parisiennes schreef Huston dat ze een vreemdeling wilde
zijn om genoeg afstand ten opzichte van het schrijven te kunnen behouden. De
schrijfster heeft redenen te over om zich ontheemd te voelen: haar ouders die negen
jaar getrouwd bleven, verhuisden achttien keer. Na het vertrek van haar moeder
woonde Huston achtereenvolgens in Duitsland, de Verenigde Staten en Frankrijk.
Ze vertaalt haar eigen boeken en beweegt voortdurend tussen verschillende culturen.
Zegt het begrip vaderland haar iets? Huston: ‘Jazeker. Alhoewel ik me bezighoud
met meertaligheid, verplaatsing en meerdere identiteiten, zeggen de begrippen
kosmopolitisme, wereldburgerschap en nomadisme me niets. Ik geloof niet dat je
overal thuis kunt zijn. Men kan twee of drie culturen hebben, en dat is al een enorme
rijkdom. Ballingen herkennen elkaar trouwens altijd meteen aan de ironie, alles wordt
met enige afstand bekeken. Ik voel me nu thuis in Frankrijk, binnenkort ga ik voor
het eerst stemmen. Paradoxaal genoeg zijn mijn banden met Canada tegelijkertijd
sterker geworden, vooral met Québec. Daar leven de mensen op hetzelfde kruispunt
van culturen als ik, ze kennen de Franse cultuur perfect net als de Noord-Amerikaanse
Angelsaksische. Voor mij bestaat er op dit moment geen risico meer dat ik met wat
dan ook samenval. Ik ben een vreemdelinge in Calgary, mijn geboortestad, en ik ben
een vreemdelinge in mijn eigen moedertaal, want als ik Engels spreek, zeggen de
mensen dat ik een accent heb. Toen ik de identiteitscrisis had, zei mijn echtgenoot
(de van oorsprong Bulgaarse in het Frans schrijvende taalkundige en schrijver Tzvetan
Todorov, ds) dat je bij ballingschap drie fases hebt. De eerste is die van het mimetisme
waarin je alles denkt te kunnen aanleren van de nieuwe cultuur, dat is een tijd waarin
je vooral in een roes verkeert. Je kunt integreren en jezelf als het ware uitvinden,
zoals Sartre en Beauvoir zouden zeggen. De tweede fase wordt gevormd door een
crisis die gepaard gaat met nostalgie en met vragen als wat doe ik hier, waar is mijn
kindertijd, waarom leef ik zo ver weg van mijn ouders en mijn vrienden? In die fase
denk je dat je leven voor altijd verscheurd is. En de derde fase is die van serene
wanhoop. En daar houd ik me op dit moment mee bezig.’

Eindnoten:
* Een brief van Leila Sebbar aan Nancy Huston werd in het themanummer van Lust & Gratie
over ballingschap afgedrukt, zomer 1992 (vertaling Désirée Schyns)
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Philippe Noble
Vrouwen die weigeren te leren leven
Gesprek met Pascale Roze
De Prix Goncourt, in termen van prestige en aandacht van de media zeker de
belangrijkste Franse literaire prijs, was oorspronkelijk bedoeld om beginnende auteurs
aan te moedigen, een principe dat sinds 1903, het jaar dat de prijs voor het eerst werd
uitgereikt, enigszins vergeten raakte. De laatste twee jaar is de prijs evenwel weer
toegekend aan tot dan toe onbekende auteurs: in 1995 Andreï Makine en in 1996
Pascale Roze. Met de laatste is het de vierde keer dat een romandebuut bekroond
wordt, en pas de achtste keer dat een vrouwelijk auteur onderscheiden wordt (voor
Pascale Roze was Marguerite Duras in 1984 de laatste in dat rijtje). Met andere
woorden: nauwelijks een tiende van de sinds de oprichting bekroonde auteurs waren
vrouwen. Het is dus een sterk staaltje van Pascale Roze (1957) dat ze met haar
vliesdunne Le chasseur Zéro (Jager Zero) meteen indruk maakte op de gezaghebbende
literatuur-bonzen.
Pascale Roze's verschijning is opvallend onopvallend. Zij maakt een afstandelijke,
een beetje stroeve indruk. Maar zodra het gesprek op gang komt, neemt een brede,
spontane glimlach bezit van haar hele gezicht. Ze beantwoordt vragen met een
zeldzame openhartigheid; haar standpunten verdedigt ze met vuur.
‘Een schrijver moet zijn weg buiten de platgetreden paden zoeken,’ meent Pascale
Roze; aan die zelfopgelegde regel heeft ze zich in Jager Zero nauwkeurig gehouden.
De roman is qua thematiek en setting volstrekt onmodieus, de bondige, vaak
vlijmscherpe zinnetjes die elkaar in gejaagd tempo opvolgen, vormen een hedendaagse
interpretatie van klassieke voorbeelden. Het verhaal, dat volledig op fictie berust, is
naar de vorm een autobiografische bekentenis. De vertelster, Laura Carlson, is in
1944 in New York geboren als kind van een Amerikaanse vader en een Franse
moeder. Haar vader nam als officier in de US Navy deel aan de oorlog in de Pacific
en kwam in april 1945 tijdens de slag bij Okinawa om het leven toen zijn schip door
een kamikaze-vliegtuig getroffen werd. Na de oorlog keert Laura's moeder gebroken
naar haar geboorteland terug en neemt weer haar intrek bij haar
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ouders. Zo wordt de kleine Laura door haar grootouders opgevoed, terwijl haar zwaar
depressieve moeder zich voor jaren in haar slaapkamer terugtrekt. Die moeder is een
intrigerende figuur, niet het minst omdat de lezer zo weinig over haar verneemt. Wat
deed zij bijvoorbeeld in Amerika? Pascale Roze: ‘Ik heb het complete levensverhaal
van de moeder geschreven, maar het staat niet in het boek. Als kind had ze nogal
zwaar geleden onder de strenge, burgerlijke opvoeding die ze van stijve, enigszins
kille ouders kreeg. Als reactie daartegen werd ze opstandig, ze ging als au pair naar
Amerika zonder haar ouders te waarschuwen. Daar ontmoette ze een jonge midship.
Ze trouwde met hem, ook zonder haar ouders daarin te kermen. Maar toen hij stierf,
vond ze de kracht niet om in Amerika te blijven, ze ging terug naar haar ouders.
Aanvankelijk droeg het boek veel meer sporen van dat verhaal: Bénédicte (Laura's
moeder) kwam bijvoorbeeld een jeugdvriendin tegen, er werd over het verleden
gepraat. Dat heb ik allemaal geschrapt. Ik vond achteraf dat elke uitleg overbodig
was.’
De eerste bladzijden van Roze's roman geven een genadeloos beeld van de opvoeding
die een streng katholieke Parijse familie omstreeks 1950 te bieden had. Laura groeit
in stilte op, mag geen vragen stellen over het verleden van haar ouders, krijgt
nauwelijks warmte. Vooral de grootmoeder, de voornaamste opvoeder en feitelijk
hoofd van de familie, moet het ontgelden: als zij een sprookje voorleest, wordt ze
zelf door haar kleindochter gezien als een ‘kindervreetster’; en er is een
verschrikkelijke scène waarin zij het kind in het berghok opsluit. Deze periode
omschrijft Laura als volgt: ‘ik zat in de nacht van de kinderjaren.’ Hier verwoordt
de vertelster het oordeel van de auteur over kindertijd in het algemeen. Roze: ‘Ik ben
er diep van overtuigd dat onze kinderjaren de moeilijkste tijd in ons leven zijn. Daarna
vergeten we hoe hard het was. Om te beginnen begrijp je als kind niets van wat er
gebeurt. Als klein kind heb je korte beentjes en toch moet je even snel lopen als de
volwassenen; moeders slepen hun kinderen achter zich aan. Je bent volledig
afhankelijk. Ik vond dat afschuwelijk. Ik denk dat familie iets verschrikkelijks is.
Het is het kader waarin wij de ander leren kennen. Maar binnen het gezin is het
tegelijk de ander en onszelf die wij in vader en moeder, broer en zus herkennen tegelijk alter en ego. Het heil komt altijd van buiten, in de roman bijvoorbeeld van
de school. De familie is geen plek voor ontplooiing, je
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structureert jezelf door je tegen je familie op te stellen, ook als de verstandhouding
ogenschijnlijk goed is. Laura leert tenminste vechten.’ Als Laura twaalf is, gebeuren
er twee dingen in haar leven. Ten eerste begint ze - vermoedelijk als gevolg van
frequente oorontstekingen - een vreemd geronk of gegons te horen. Dit treedt in het
bijzonder op als ze hevig geëmotioneerd raakt. Ten tweede komt er een nieuw meisje
in haar klas, op wie Laura verliefd wordt. Deze Nathalie spoort haar aan om te
proberen meer te weten te komen over haar vader. Aanvankelijk aarzelend stelt Laura
thuis vragen waardoor ze stukje bij beetje hoort waar, wanneer en hoe haar vader
gestorven is. De rest leest ze met Nathalie in geschiedenisboeken. Ook krijgt ze van
haar vriendin een dun boekje cadeau, het dagboek van een kamikaze, Tsurukawa
Oshi, die de dood vond bij Okinawa. Het boek fascineert Laura, ze blijft het herlezen
in een soort trance. ‘Ongelooflijk genoeg vergat ik volledig de man naar wie ik, zij
het op initiatief van Nathalie, een zoektocht was begonnen.’ In het vervolg koppelt
ze het gegons dat ze hoort spontaan aan het jachtvliegtuig van Tsurukawa Oshi. Dit
is de kern van het boek. In Laura's verbeelding is Tsurukawa degene die haar vader
doodde. En hij blijft haar achtervolgen, zich in duikvlucht keer op keer op haar
neerstorten in een gebaar dat voor Laura's fantasie zowel omarming als poging tot
moord is. Doordat Roze zich hierbij nauwkeurig van commentaar onthoudt, nooit
suggereert dat Laura ‘gek’ is en zelfs de mogelijkheid open laat dat de kamikaze met
zijn ‘jager Zero’ werkelijk op haar af vliegt, dringt dit even bizarre als onrustbarende
motief zich met buitengewone kracht aan de lezer op. Roze: ‘Ik ben volstrekt toevallig
op dat idee gekomen. Mijn uitgangspunt voor de roman was het beschrijven van de
verhouding van een kind tot de dood: daaromheen wilde ik een verhaal bouwen.
Toen “kreeg” ik een eerste beeld: een klein meisje in een donkere gang dat de
schakelaar probeert te bereiken om het licht aan te knippen, maar daar niet bij kan.
Tegelijkertijd is er een geluid, ik dacht van meet af aan dat de link met de dood een
hard geluid was dat het kind pijn deed en bang maakte. Helemaal aan het einde van
de gang is er een dun balkje licht onder een dichte deur. Meer had ik niet, en ik
probeerde te bedenken wat dat geluid kon zijn, ik dacht aan een trein en had associaties
met verzegelde wagons, mensen op transport, of iemand die zelfmoord pleegt. Toen
hoorde ik een programma op France Culture over de traditie van de zelfmoord in
Japan. Er
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werd lang stil gestaan bij de kamikazen en ik dacht opeens: nee, geen trein, een
vliegtuig! Als metafoor van de dood is het veel sterker. Vanuit dit basisgegeven heb
ik het boek opgebouwd.
Tsurukawa en zijn dagboek zijn fictie. Maar ik ben uitgegaan van de bestaande
herinneringen van een kamikaze die niet vertrokken is en later zijn verhaal verteld
heeft aan een journalist. De naam Tsurukawa heb ik gevonden in Le pavillon d'or
van Mishima. Zo heet de beste vriend van de hoofdfiguur, hij is de zoon en de beste
leerling van de bons; ogenschijnlijk een zeer verstandige jongen, maar hij heeft een
geheim. Wie hij werkelijk is, ontdekt men pas als hij zelfmoord pleegt. Hij is een
beetje een broer van Laura.’
Het einde van de roman is zorgvuldig open gehouden. In 1968 doet Laura een
zelfmoordpoging: met haar kleine Renault stort ze zich frontaal op een vrachtwagen,
maar geeft op het laatste nippertje een ruk aan het stuur. Laura komt weer tot
bewustzijn in een ziekenhuiskamer, waar ze ‘over haar leven nadenkt’ en tot
verontrustende inzichten komt. Als lezer had ik een visioen van eindeloos herhaalde,
steeds mislukte zelfmoordpogingen; Roze zelf staat heel tolerant tegenover de
interpretaties van haar lezers: ‘Lezen is geen passieve bezigheid; de lezer maakt
honing met het stuifmeel dat door de auteur gestrooid is. Een meisje uit een
middelbare schoolklas met wie ik over het boek gecorrespondeerd heb, heeft mij
haar versie van het einde gegeven. Als Laura zich met haar auto op die vrachtwagen
stort, is het eigenlijk de kamikaze die dat doet, terwijl zij aan haar stuur draait en
zich daarmee redt. Ik vond dat zo goed bedacht! Inderdaad, Laura is bezeten door
die kamikaze en ze offert hem op. Zo raak je met je voet de zeebodem en zweef je
met een duw weer naar boven. Nu is het de verklaring die ik van dit einde geef.
Helemaal genezen kan Laura niet zijn. Maar juist door de zware beproeving - in die
familie opgroeien in de voortdurende nabijheid van de dood - heeft ze iets in zichzelf
opgebouwd, al is het nog een broze constructie. Twee jaar na de breuk met Bruno een jonge componist, met wie Laura twee jaar intens geluk beleeft tot Tsurukawa
plotseling weer verschijnt en letterlijk een wig tussen hen in drijft - hoort ze op de
radio de Rondo voor vrouw en vliegtuig die hij voor haar heeft gecomponeerd en
krijgt daarbij tranen in de ogen. Het is alsof haar binnenste buiten haar zelf geplaatst
wordt - en voor het eerst is ze in staat om
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naar het rondo te luisteren en ervan te houden. Bruno heeft haar pijn omgesmeed tot
een kunstwerk. Zij zet dan een eerste stap naar de mogelijkheid om te delen. Alsof
wat in haar leeft niet noodzakelijk een bron van schaamte is. Waarschijnlijk zal ze
bij de volgende man die ze ontmoet beter in staat zijn hem in vertrouwen te nemen.
Bruno heeft therapeutisch werk verricht.’
‘Laura is niet helemaal genezen’, tot dit soort uitspraken laat Pascale Roze zich alleen
verleiden als ze over haar roman spreekt. Als auteur doet ze dat nooit, zodat de lezer
Laura's verhaal zelf moet invullen. Daarbij heeft hij voornamelijk de keuze tussen
twee interpretaties: of Jager Zero is een fantastische vertelling, Tsurukawa is dan
Laura's minnaar en als zodanig wint hij het (of niet) van zijn meer tastbare rivaal
Bruno; of het gaat om een realistische, psychologische roman en dan zijn Laura's
ervaringen freudiaans te duiden. Voor dit laatste worden in het boek voortdurend
bouwstenen aangedragen, maar in haar zorgvuldig gekozen vocabulaire vermijdt de
auteur consequent elke verwijzing naar psychoanalytische begrippen. Deze keuze is
ook kenmerkend voor Roze's bundel korte verhalen Histoires dérangées (1994), wat
zoiets betekent als ‘verstoorde’ of ‘geschifte’ verhalen. Twaalf histoires in totaal,
waarvan de meeste over vrouwen gaan, die niet alleen op Laura of haar moeder lijken,
maar ook nog voornamen dragen met uitgangen op ‘a’: Gloria, Emma, Barbara,
Katia. Ook deze vrouwen kampen met obsessies, lopen rond met zelfmoordplannen
- die sommigen ten uitvoer brengen - zoeken liefde maar hebben problematische
relaties, en negeren wel eens de helpende hand die naar hen uitgestoken wordt. Zo
vertonen Roze's publicaties een opmerkelijke consistentie; op de vraag of dit ook
uiting geeft aan haar beeld van de vrouwelijke conditie geeft ze geen rechtstreeks
antwoord: ‘Ik wilde van meet af aan een soort familie samenstellen. Al deze vrouwen
worden beheerst door iets ontroostbaars, iets waar mannen trouwens niet blind voor
zijn, ze zetten zelfs alles in het werk om die vrouwen te troosten. Maar zij hebben
behoefte aan het absolute, en dat brengt ze dichter bij de dood omdat het absolute
niet te beleven valt. Daarom hervinden ze zich pas in de dood, en hierin voel ik me
als een jongere zus van Marguerite Duras, want dat behandelt zij: liefde is alleen in
afzondering, in gescheiden staat te beleven, en de ultieme vorm daarvan is de dood.
Belevingvan de liefde in het alle-
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daagse bestaat niet, liefde is iets mystieks, de man zou God moeten zijn en als hij
geen God is, kan hij er beter maar niet zijn. De hang naar het absolute die deze
vrouwen kenmerkt, kan als onvolwassenheid of als heiligheid opgevat worden. Maar
onvolwassenheid in die zin dat zij ertoe beslissen kind te blijven. Zij weigeren te
leren leven om het stadium van de eerste ervaring, waarin alles zo sterk en intens is,
zo lang mogelijk te rekken.’
Deze verwantschap met Duras, die door de Franse kritiek is onderstreept, beaamt
Roze; zij ziet Duras' werk zelfs als de bron van haar schrijverschap. ‘Ik ben haar vrij
laat gaan lezen, omstreeks mijn vijfentwintigste. Ik heb altijd enorm veel gelezen,
maar ik had een voorliefde voor de klassieken; aan de nouveau roman was ik nog
niet toegekomen. Via het toneel heb ik Duras ontdekt. Eerst heb ik Un barrage contre
Ie Pacifique en Le marin de Gibraltar gelezen, en toen Le ravissement de Lol V.
Stein. Ik kan mijn leven in twee fasen indelen, voor en na het lezen van Lol V. Stein.
Ik heb het boek dichtgedaan en ben begonnen met schrijven. Meteen. Je boft enorm
als zulke boeken je pad kruisen, boeken die iets in jezelf openbreken. Wat precies
zou ik niet kunnen zeggen, ik heb het boek niet geanalyseerd. Later heb ik gelezen
dat Duras de roman geschreven had nadat ze een vrouw in een psychiatrische
inrichting had ontmoet, een vrouw die model heeft gestaan voor Lol V. Stein. In alles
wat ik tot nu toe geschreven heb, zijn thema's uit dit boek terug te vinden. Ik hoop
dat het me ooit lukt andere dingen te schrijven, maar daar ben ik niet zeker van.’
Er zijn in Frankrijk genoeg auteurs die net als hun grote voorbeelden, Céline of
Proust, trachten te schrijven. Of dat bevorderlijk is voor de ontwikkeling van hun
schrijverschap valt te betwijfelen. Ondanks haar fascinatie voor Duras' denk- en
gevoelswereld heeft Roze de fout niet begaan ook de stilistische en verteltechnische
keuzes van haar favoriete schrijfster over te nemen. In haar afstandelijke, tot op het
bot uitgeklede zinnen en haar doordachte toepassing van vertel-procédés spreekt
zoals gezegd Roze's voorliefde voor - en gedegen kennis van - oudere vormen van
romanliteratuur. Het verbaast dan ook niet dat zij een passie voor Flaubert heeft.
Roze: ‘Vooral een tekst heeft diepe indruk op me gemaakt, een tekst die ik heel vaak
herlees, het verhaal “Un coeur simpte” uit de bundel Trois contes. Deze tekst bevalt
me in de eerste plaats omdat hij zo economisch geschreven is,
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hij bestaat uit een reeks korte paragrafen, met een minimum aan woorden en een
maximum aan betekenis; bovendien is het verhaal tegelijk hoogst realistisch en hoogst
symbolisch. Het gaat om een dienstbode, Félicité, een arm schepsel met een gouden
hart, dat graag zou willen liefhebben maar hierin keer op keer gefrustreerd wordt
omdat het object van haar liefde haar steeds ontnomen wordt. Ze houdt van de
kinderen van haar bazin, maar ze sterven; ze houdt van haar neef, maar die emigreert
naar Amerika en sterft daar aan de tyfus; haar eerste minnaar verlaat haar en op den
duur heeft ze alleen nog een papegaai om van te houden, maar ook hij sterft; ze laat
hem opzetten en aan het einde van het verhaal houdt ze dus van een opgezette
papegaai. Als zij sterft maken we haar doodstrijd mee, ze ijlt en gelooft dat haar
papegaai de duif van de Heilige Geest is, ze spreekt tegen hem. Ik vond dat
hartverscheurend. En het mooiste is dat je nooit weet of Flaubert compassie voelt
voor Félicité of haar verplettert onder zijn moordende ironie. Ik zou mij precies zo
willen opstellen ten opzichte van mijn vertelling, zodanig schrijven dat de lezer niet
kan weten of ik intens medelij den heb met Laura of juist vind dat zij...’
Pascale Roze maakt haar zin niet af. Het zou wel eens kunnen betekenen dat zij ook
buiten het kader van de vertelling haar mening over haar hoofdfiguur niet wil
prijsgeven. Als ze Flauberts ideaal - dat de auteur zich in zijn roman verborgen houdt
- tot het hare heeft gemaakt, dan is het haar gelukt om dat principe in haar
debuutroman feilloos toe te passen, wat heel de raadselachtige kracht uitmaakt van
Jager Zero.
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Désirée Schyns
Tijdens het schrijven overschrijd ik mijn morele grenzen
Gesprek met Jacqueline Harpman
De Belgische schrijfster Jacqueline Harpman werkt fulltime als psychoanalytica in
Brussel en schrijft daarnaast het ene boek na het andere. Drie van haar meest recente
romans zijn inmiddels in Nederlandse vertaling verschenen: La plage d'Ostende
(1991) onder de titel Het strand van Oostende (1993), Le bonheur dans le crime
(1994) (Het geluk in het kwade, 1994) en Orlanda (1996) (Orlanda, 1997). Tijdens
het gesprek praat Jacqueline Harpman op zeer professionele wij ze; ze laat zich niet
verrassen, weidt niet uit en spreekt op aimabele toon, ook al maakt ze een strenge
indruk. Er is een boeiend contrast tussen haar boeken die bol staan van hartstocht en
de afstandelijkheid van deze auteur die enigszins uit de hoogte mondjesmaat iets
wenst toe te lichten.
Jacqueline Harpman werd geboren in 1929. Haar vader was een Amsterdamse
jood die vanaf zijn dertiende in Brussel woonde. Haar moeder was Belgische. Haar
ouders maakten reizen over de hele wereld om luxe-artikelen in Zuid-Amerika,
Noord-Afrika, Indo-China en Indonesië te verkopen. Omdat ze vaak afwezig waren,
werden Jacqueline en haar zusje door een tante in Brussel opgevoed. Na de Duitse
invasie in België emigreerde de familie Harpman naar Marokko, naar Casablanca,
waar ze vijfjaar bleven. Jacqueline Harpman voelde zich er gelukkig. Ze had er een
uitstekende lerares Frans die een jaar besteedde aan het klassikaal lezen van Athalie
van Racine; en op de planken van de openbare bibliotheek ontdekte de veertienjarige
naast Flaubert ook Freud. Harpman zou overigens pas na vele omzwervingen, een
huwelijk en een scheiding psychologie gaan studeren.
In 1959 publiceert Harpman haar eerste boek, Brève Arcadie, dat de belangrijke
Prix Rossel in de wacht sleept en ‘de nieuwe Princesse de Clèves’ - naar de roman
van Madame de la Fayette over de hartstocht van een zeventiende-eeuwse prinses wordt genoemd. Vlak daarna u verschijnen L'apparition des esprits (1960) en Les
bons sauvages (1966).
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Vervolgens zwijgt de schrijfster twintig jaar. In die tijd studeert ze psychologie en
werkt ze in psychiatrische inrichtingen. Vanaf 1980 wijdt zij zich aan de kleiniaans
geörienteerde psychoanalyse.
In 1987 begint Harpman aan haar tweede literaire carrière met La mémoire trouble.
Daarna verschijnt in 1990 Lafille démantelée, een huiveringwekkende roman over
een moeder-dochterrelatie, waarin Harpman veel autobiografische gegevens heeft
verwerkt. Het boek zindert van de haat die voortkomt uit liefde. Aan het woord is
een ikfiguur die een graf in woorden beitelt voor haar gestorven moeder die tijdens
haar leven altijd afstandelijk en liefdeloos was. In 1991 verschijnt La plage d'Ostende
over de allesverzengende passie van twee mensen (een oudere schilder en zijn
minderjarige minnares) die van elkaar worden gescheiden door de verstarde
conventieregels van de Brusselse bourgeoisie uit de jaren vijftig. In deze roman wordt
een spanningsveld opgeroepen tussen uiterlijk vertoon dat de passie in bedwang
houdt en de hartstocht die in de personages woedt. Prachtig is een sleutelscène rondom
de bevroren Noordzee, een natuurverschijnsel dat maar een of twee keer per eeuw
voorkomt. In 1994 verschijnt Le bonheur dans Ie crime, waaruit blijkt dat Harpman
voortgaat op de eenmaal ingeslagen weg: die van een negentiende-eeuwse vertelster
die met elegante lichtvoetigheid schrijft over (verboden) liefde, haat en hartstocht.
Ook verwerkt ze inzichten van de psychoanalyse in haar romans - haar personages
zijn nooit baas in eigen huis. Harpman thematiseert het freudiaanse idee dat mensen
zichzelf maar gedeeltelijk kennen omdat het onbewuste zijn eigen wetten heeft en
ieder wezen een onpeilbare afgrond in zich draagt. In Le bonheur dans le crime staat
een groot herenhuis centraal dat met zijn geheime kamers moeiteloos als een metafoor
voor het innerlijk kan worden geduid. Het innerlijk dat haaks staat op de moraal.
Harpman: ‘In de verhalen die ik schrijf, gebeuren over het algemeen dingen die ik
zelf niet zou mogen meemaken, want mijn moreel gevoel verbiedt dat. Tijdens het
schrijven overschrijd ik mijn morele grenzen. Met mijn pen in de hand hoef ik me
niets te ontzeggen; ik doe van alles wat ik in het dagelijkse leven nogal ontoelaatbaar
vind. Ik amuseer mezelf. Als ik me tijdens het schrijven niet amuseer, dan weet ik
zeker dat de lezer zich helemaal niet zal amuseren.’
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Na Le bonheur dans le crime volgen Moi qui n'ai pas connu les hommes (1995) en
het ludieke Orlanda (1996). In haar voorlaatste boek schrijft Harpman over een vrouw
die haar hele leven in een kelder opgesloten heeft gezeten met negenendertig andere
vrouwen. Harpman: ‘Ze is woedend omdat de vrouwen haar niet willen vertellen
wat ze van het leven weten. Ik heb me erg geamuseerd bij het schrijven van dit verhaal
over de veertig vrouwen die door bewakers in de gaten worden gehouden. Ze mogen
elkaar niet aanraken. Het is gruwelijk, ik lijk wel een sadist. Ik dacht steeds dat ik
een verklaring nodig had voor de merkwaardige omstandigheden waarin zij verkeren,
maar nadat ik Borges had herlezen, besefte ik dat dat helemaal niet hoefde.’
Haar laatste boek Orlanda, dat in Frankrijk met de Prix Médicis werd bekroond,
is - hoe kan het anders - geïnspireerd op de in 1928 gepubliceerde roman Orlando
van Virginia Woolf. Het schrijven van deze imaginaire biografie over Vita
Sackville-West was volgens Woolf een vakantie. Er wordt wel gezegd dat Orlando
de mooiste liefdesbrief in de literatuur is, maar Harpman is het daar niet mee eens.
Dat is volgens haar alleen maar één aspect. Harpman: ‘Ik had Orlando verschillende
keren gelezen en wat me uitermate boeide, is die metamorfose van man naar vrouw
in het boek. Als iemand zo'n rijke en inspirerende roman schrijft, is er meer aan de
hand dan de liefde voor Vita. Trouwens ik heb ergens gelezen dat Vita nooit een
liefdesverhouding met Virginia heeft gehad, want die was daar veel te breekbaar
voor. Vita zou bang zijn geweest om Virginia kapot te maken. In mijn boek geef ik
een andere interpretatie van Orlando dan de gangbare. Volgens mij verbeeldt Orlando
de innerlijke geschiedenis van Virginia Woolf die op een gegeven moment in haar
leven haar sekse moest kiezen. Omdat ze een meisje was, werd ze meisje. Ze vond
het jammer dat ze de mannelijke delen van haar persoonlijkheid moest afstoten om
zich te voegen naar de normen van vrouwelijkheid die in het Victoriaanse tijdperk
golden. Daar gaat Orlando over.’
Orlanda van Harpman is een liefdesgeschiedenis tussen het mannelijke en het
vrouwelijke deel van een en dezelfde persoon: de vijfendertigjarige Aline Berger die
Moderne Letterkunde doceert aan een Brusselse universiteit. Terwijl ze op de trein
wacht op een terras tegenover het Gare du Nord in Parijs en Orlando van Virginia
Woolf leest, ziet ze een blonde twintigjarige knaap die op hetzelfde terras zit als zij.
Haar mannelijke deel met de naam Orlanda, dat dol is op avon-
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tuur en zich verveelt bij de saaie welopgevoede Aline, besluit het lichaam van de
lezende vrouw te verlaten en te gaan verhuizen naar het lichaam van de twintigjarige
Lucien Lefrène. Deze Lucien verdwijnt vervolgens uit beeld; de ondernemende, van
het leven genietende Orlanda neemt zijn plaats in, maar het lichaam van Lucien blijft
intact. Aline en Orlanda leven enige tijd volkomen langs elkaar heen. Orlanda blijkt
op heren te vallen en gaat nogal eens op de versiertoer. Hij leert de omgeving en
familie van zijn ‘gastheer’ Lucien kennen. Aline heeft eerst niet door dat een deel
van haar persoonlijkheid weg is, maar later wordt ze zich bewust van een gemis.
Aline en Orlanda ontmoeten elkaar, blijken niet meer zonder elkaar te kunnen en na
een reeks verwikkelingen doodt Aline het mannelijke deel van zichzelf. Aan het
einde van het verhaal glipt Orlanda als een dief in de nacht terug, en is Aline androgyn
geworden. De moord op Lucien Lefrène wordt nooit opgehelderd.
Wilde Harpman over androgynie schrijven? ‘Als psychoanalytici het woord
biseksualiteit horen, denken ze niet meteen aan seksuele activiteiten van iemand die
zowel relaties heeft met mannen als met vrouwen. Ieder van ons is in zijn hoofd
zowel man als vrouw en om goed te functioneren moet iemand het mannelijke en
het vrouwelijke op elkaar afstemmen. Daarover heb ik geschreven, over de verbintenis
van het mannelijke en het vrouwelijke in één mens.’
Bij Harpman is de metamorfose een reis geworden, een rite de passage van een
vrouwelijk lichaam naar een mannelijk. ‘Zielsverhuizing is een van de belangrijkste
thema's binnen de science-fiction, mijn geliefde genre. Maar het is ook een literair
thema, bijvoorbeeld bij Julien Green in zijn boek Si j'étais vous, waarin een man in
het lichaam van andere mannen gaat wonen omdat hij plekken zoekt waar hij zich
goed voelt - uiteindelijk overleeft hij het niet. Meestal komt zielsverhuizing in de
literatuur neer op het sluiten van een pact met de duivel, en zoals altijd bij dergelijke
overeenkomsten loopt het niet goed af. Toen ik het idee voor dit boek uitwerkte,
wilde ik de duivel er niet bij hebben; ik zei bij mezelf dat de verhuizing plaats zou
vinden via wilskracht, point c'est tout.’
In Orlando van Virginia Woolf kan de androgyne Orlando het kasteel Knole erven,
het slot met driehonderdvijfenzestig kamers dat Vita Sackville-West vanwege haar
sekse niet mocht erven. Woolfs ver-
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beelding moet Vita's wonde hebben verzacht. Terwijl Orlando vierhonderd jaar de
tijd heeft om zijn/haar mannelijke en vrouwelijke eigenschappen in evenwicht te
brengen, heeft Aline Berger in Orlanda maar een paar maanden. Harpman gaat het
vooral om het feit dat veel vrouwen hun mannelijke eigenschappen niet of nauwelijks
kennen. Zij laten veel spannende mogelijkheden voor hun innerlijke leven liggen.
Harpman: ‘Aline is een van die saaie vrouwen die hun taken keurig vervullen. Ze
zijn goede moeders, goede echtgenoten, goede vriendinnen en in het algemeen offeren
ze zich graag voor anderen op. Tegelijk geeft Aline tekenen dat ze niet zo gewoontjes
en conventioneel is. Als ze Orlando leest, zoekt ze naar een eigen interpretatie, waarbij
ze zich heel anders opstelt dan gebruikelijk is als je literatuur bestudeert. Ze stelt
zich op als psychoanalytica.’
De verhuizing van Orlanda naar het lichaam van Lucien Lefrène heeft niet alleen
consequenties voor de identiteit van Lucien, maar ook voor die van Aline. Nadat
haar mannelijke deel Aline heeft verlaten, heeft ze in eerste instantie niets door, maar
na verloop van tijd voelt ze zich verbrokkeld en eenzaam. Wat is identiteit volgens
Harpman? ‘Wie van “mij” zegt eigenlijk ik? We bestaan uit een heleboel verschillende
stukjes persoonlijkheid die er voor zorgen dat we innerlijke conflicten hebben. We
kennen allemaal de spijtgevoelens over dingen die we wel of niet hebben gedaan.
Een belangrijk moment in mijn leven als psychoanalytica was toen een patiënt tegen
wie ik altijd u zei, mij vertelde: “Wanneer u u tegen mij zegt moet u erbij zeggen
tegen welke ik van mij u zich richt!”’
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Deze zomer was de Franse schrijfster Michelle Grangaud te gast op het
festival Poetry International in Rotterdam. Daar droeg zij voor uit haar
boek ‘Jours le jour’ (‘Dagen de dag’). Een gebeuren dat weinig aandacht
in de pers kreeg. Ten onrechte, meent Jan H. Mysjkin. Voor Lust & Gratie
schreef hij een portret van de schrijfster en maakte hij een vertaling van
dit bijzondere werk. Daar ‘Jours le jour’ een kroniek is van een ingebeeld
jaar, koos Mysjkin samen met Grangaud eenendertig fragmenten die samen
een ingebeelde maand vormen.

Michelle Grangaud, foto Jan H. Mysjkin
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Jan H. Mysjkin
Handelingen uit het anonieme bestaan
Over Michelle Grangaud
‘Je kunt van gedachte veranderen door de woorden van een gedicht te herschikken,
zoals je van woord kunt veranderen door de letters te herschikken.’ Michelle Grangaud
- op 11 oktober 1941 geboren te Algiers, hoofdstad van de toen nog Franse kolonie
Algerije - doet beide. Ze doet zelfs meer: haar eerste bundels bestaan uitsluitend uit
anagramgedichten waarin alle verzen ontstaan uit het herschikken van de letters van
een gegeven woordgroep.
In haar debuut Memento-fragments (1987) is de initiële woordgroep, die als titel
van het gedicht dienst doet, op een paar uitzonderingen na een citaat uit of de titel
van een boek, film of muziekstuk. Zo neemt zij bijvoorbeeld de titel A la recherche
du temps perdu en laat de letters dansen. De negen anagrammatische verzen die
daarvan het resultaat zijn, roepen betekenissen op waar Marcel Proust, ondanks zijn
duizenden bladzijden proza, niet aan toe kwam. De auteur die door Grangaud het
meest wordt aangehaald, is niet toevallig Unica Zürn, de obsessionele ontwerpster
van anagrammen, die haar langzaam voortgaande realiteitsverlies probeerde te keren
door het creëren van een wereld die uitsluitend bestond uit taal. In tegenstelling tot
Unica Zürn lijkt de ‘spontane dwang’ waarmee Grangaud in het alledaagse leven
altijd en overal anagrammen vindt, veeleer een bewust verzet tegen de opdringerigheid
van allerhande zinsneden waarmee stadsbewoners voortdurend worden
geconfronteerd. Door het kiezen van min of meer bekende citaten en titels wil zij de
vastgeroeste betekenissen openbreken door de logica van woordspelingen - de
woordspeling als welkome hersenspoeling.
In haar tweede bundel anagrammen ging Grangaud nog een stapje verder: het
basismateriaal van Stations (1990) bestaat enkel en alleen
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uit de namen van alle Parijse metrostations. Aangezien het anagram als virtuoos
creatief procédé groot aanzien geniet binnen de in 1960 opgerichte Ouvroir de
Littérature Potentielle (Oulipo) - met Raymond Queneau, Georges Perec, Harry
Mathews en Jacques Roubaud als meest sprankelende geesten - lag het in de lijn der
verwachting dat Michelle Grangaud tot lid ervan verkozen zou worden. In mijn oren
klinkt Grangauds Memento (‘Herinner je’) dan ook als een echo van het Je me
souviens (‘Ik herinner me’) van Perec. Haar proefstuk binnen heette Oulipo, hoe kan
het ook anders, Formes de l'anagramme (1995, ‘Vormen van het anagram’), waarin
elk anagram-gedicht verwijst naar de titel van het werk van een medelid.
Haar eerste niet-anagrammatische bundel Geste (1991) krijgt de ondertitel ‘Narrations’
(‘Handelingen’) mee, een verrassend etiket, aangezien het boek van begin tot eind
bestaat uit terzinen met een strikte metrische regelmaat. Bovendien gaat het niet om
een geeste die de legendarische heldendaden van historische figuren vertelt, maar
om het noteren van meestal onopgemerkt gebleven ‘handelingen’ uit het anonieme
bestaan. ‘Ik loer op fragmenten van het leven,’ verklaart Michelle Grangaud.
‘Gewoonlijk schrijf ik dit soort dingen als handelingen op. Ik heb ze eerst in proza
opgeschreven. Er waren er meer dan tweeduizend. Toen ik ze tot een boek probeerde
te verwerken, wilde dat niet lukken. En onverwachts heeft zich een ritme opgedrongen:
vijf lettergrepen, vijf lettergrepen, elf lettergrepen. In die tijd vertaalde ik Sappho
die een verwant versritme gebruikt, dus misschien heb ik het van haar.’ Het is een
buitengewoon vruchtbaar ritme gebleken aangezien Geste uit niet minder dan duizend
van dergelijke blokjes bestaat waarin Grangaud zowel de handelingen, de situaties
als de relaties van mensen onderling in haar blikveld betrekt.
Met terugwerkende kracht werpt Geste een nieuw licht op de anagramgedichten van
Grangaud. Doordat een anagrammatisch vers per definitie alle aandacht op de letters
van de gegeven woordgroep legt, zou men kunnen vrezen dat deze activiteit
noodzakelijk gepaard gaat met intellectueel solipsisme. Geste en ook haar volgende
boek Jours le jour (1994, ‘Dagen de dag’) - een ‘kroniek’ van driehonderd-vijfenzestig
paragrafen die samen een imaginair jaar vormen - laten evenwel een auteur zien die
haarscherp het ‘onbeduidenste’ doen en
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laten uit de werkelijkheid weet te vatten. De formele regels lijken een manier te zijn
om aan de conventionele wijze van noteren te ontsnappen. Voor Grangaud is de vorm
geen vlucht uit het alledaagse leven, maar juist een instrument voor een scherpere,
meer geconcentreerde vorm van waarneming in woorden.
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Michelle Grangaud
Een ingebeelde maand
uit: ‘Dagen de dag’
SAMEN, GALERIE DU CAIRE.

De zon is nog niet opgegaan. Langs diens volle
lengtecirkel rust over de aarde het witte spoor tussen dag en nacht. Er zijn de
behoedzame gebaren, de gedempte morgenstemmen, het schaarse woord, je neemt
je ontbijt, je wast je, je haalt een spons over het witte email van de lavabo waaraan
het licht van de lamp een vergulde glans verleent, de vakantie is voorbij, je bereidt
je voor op je werkje haalt je sleutels uit je zak, je gaat het huis uit. In de metro, een
uiterst keurig geklede man, donkerbeige jasje, antracietkleurige pantalon, wit hemd,
en de felle kleurspat, zijn rode das, een net voorkomen, geschoren wangen. Hij ligt
achterover op het bankje, met gesloten ogen, onbeweeglijk, een arm bungelt, met de
rug van de hand op de bodem. Het is 3 september, het is maandag.
TRAJECTEN, CITÉ DU RENDEZ-VOUS.

Op het affiche, in blauwe letters, VIA COSMOS,
het volstaat dat ze aan het dansen gaan en je leest COSI VAMOS. Terwijl zij door de
lange voorstadsstraat met snelrijdende auto's loopt, zegt zij, wat is de wijk veranderd,
het is hier allemaal anders. U wacht aan het station, aan het begin van het perron,
zoals afgesproken.
SAMEN, PASSAGE DE LA VISITATION.

Welke dag is het vandaag?
Het centrum van Philippe-Auguste geeft u antwoord. Even geduld alstublieft, dank
u. We geven zo meteen gevolg aan uw oproep. De inlichtingendienst staat 24 op 24
uur te uwer beschikking. Even geduld alstublieft hallo.
RUE DES MINIMES.

Op de wijzerplaat van de wekker loopt de secondewijzer met
kleine sprongetjes, telkens onderbroken door een rustpauze die knabbelt aan de tijd.
Mochten we werkelijk bestaan, dan neem ik aan we dat ook zouden weten.
RUSTIG LEVEN, PASSAGE DES RONDEAUX.

Ik heb de gewoonte aangeno-
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men om 's morgens vroeg op te staan, om te luisteren naar de stilte. Alleen te luisteren
naar de stilte, verder niets. Wanneer ik wakker word, slapen ze nog allemaal, ook de
man naast mij, soms met zijn arm over mijn buik of boezem, waaruit ik me heel
zachtjes moet losmaken. Ik ga zitten in de keuken, op de stoel tegenover het raam.
Soms zet ik, in stilte, een kom koffie. Ik wacht op de eerste geluiden, de eerste
bewegingen van de dag. Ik voel hoe de dag opengaat als een waaier, vanavond zullen
we die zachtjes weer sluiten.
KOLK, SQUARE VIOLET. Wanneer ik eenmaal bovenaan de trap ben aangekomen, lijk

ik, voor een ogenblik, in een droomte belanden. De vertrouwde omgeving doet zich
spiegelverkeerd voor. Ik heb de trap rechts in plaats van links genomen, ik sta op het
metroperron aan de overkant.
INTUSSEN, RUE DES PORTES BLANCHES.

Een bril opzetten, fietsen, fotograferen, de
trekker overhalen of een biljartbal, in een boek bladeren, je kleren of je haren
borstelen, zijn relatief recente handelingen. Wie in de oudheid leefde kon deze
handelingen niet exact zo uitvoeren. De handrem aantrekken, op het toetsenbord van
een computer pingelen of op de knop van een lift drukken, schrijven, tekenen, stof
zuigen zijn daarentegen handelingen die tot de prehistorie teruggaan. Ik stofzuig,
wat ook niet elke dag gebeurt, met de buitensporigheid van de tijd in mijn armen.
RUSTIG LEVEN, RUE DES SOLITAIRES.

Op straat kom je een kakkerlak tegen die lijkt
te lopen als een krab. Het is een heel kleine kakkerlak.
DE AARDE IS ROND, PASSAGE DE L'ATLAS.

De avond gaat over in de nacht, zowat
overal in Frankrijk en langs de hele meridiaan worden de rolluiken neergelaten als
oogleden. Het lijkt wel alsof de slaap werd bedacht opdat vandaag gisteren zou
worden zonder dat we het in de gaten hebben. Ik kijk naar de aardbol. Hij staat op
de nachttafel. Ik heb het vage gevoel dat de nacht op de tafel staat. Je hebt me ooit
over een stad in Oost-Friesland verteld die Leer heet, in het Duits, leeg: achterstevoren
lees je réel, in het Frans, werkelijk, er is niét meer nodig dan een accent - het accent
dat door een dijk boven de horizon wordt geplaatst.
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RUGAANZICHT, PASSAGE DU MAURE. Het licht uit, kan ik de slaap niet vinden, ik doe

mijn ogen weer open in het donker, het licht weer aan. Cao Bang, een vlek in Vietnam,
de geschiedenis ervan is in één zin samen te vatten, de Franse troepen leden er in
1950 een bloedige nederlaag. Onder de overlevenden die vervolgens per schip werden
gerepatrieerd - in die tij d was het vliegtuig een onbetaalbare luxe, zeker voor gewone
piotten - waren er vier die bij een tussenstop in Algiers 's middags bij mijn ouders
kwamen eten, de kerel die ze een arm hadden afgezet zag er kakigroen uit, zo'n
huidkleur had ik nog nooit gezien en zijn makkers zeiden o maar het gaat al veel
beter met hem, hij ziet er echt goed uit, dan had je hem op de boot moeten zien,
terwijl de kerel in kwestie een dunne glimlach opzette, je zag de moeite die het hem
kostte om zijn mondhoeken in de plooi te houden en wat voor pijn dat deed in zijn
smoel, hij glimlachte heel beleefd, zonder ophouden, maar ik herinner me dat hij de
hele tijd dat ze d'r waren geen woord heeft gezegd.
PASSAGE DES RONDEAUX.

Soms, alleen in m'n bed, voel ik me aan de antipoden. Ik

weet niet van wat.
'S NACHTS, GALERIE DES PROUES. Bruuske windstoot. Heel snel vliegen over straat
een paar dode bladeren voorbij, de hoeveelste is het vandaag, nu al, 2 februari, het
lijkt wel herfst. Deze dag is alle dagen, dit jaar is alle jaren de tijd van alle tijden,
oorlog hongersnood epidemieën zelfs als de zon schijnt, vooral als de zon schijnt,
ik denk aan Romanus, de Byzantijnse keizers: Romanus I Lecapenus wordt onttroond
door zijn eigen zoons die hem naar een klooster relegeren - Romanus II de Jonge laat
het regeren over aan zijn vrouw Theophano en wordt vergiftigd, vermoedelijk door
haar - Romanus III Argyrus huwt Zoë, die hem uit de weg ruimt - Romanus IV
Diogenes wordt gevangen genomen door de Seldjoeken en, vrijgelaten na een losprijs,
de ogen uitgebrand door zijn schoonzoon Michael die hem naar een klooster relegeert.
Er is geen V.
SAMEN, RUE DES MINIMES. Nooit op zondag, gitaar, mijn kinderjaren in een notendop,

niet mijn jeugdjaren een jeugd heb ik nooit gehad. Maar ik herinner me de mis in
het Latijn. Te Deum libido conjugo ad hoe grosso modo alibi casus belli miserere
deficit persona grata et exit
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desiderata requiem in extremis curriculum vitae facsimile quidam ex aequo deus ex
machina manu militari in vino veritas delirium tremens coram populo nee plus ultra
quasi pretium doloris ecce homo a fortiori alter ego interim pro rata introït ex abrupto
ad patres. Post scriptam stata quo.
KLEINE PLAS, PASSAGE DE LA VÉRITÉ.

De lucht, wanneer je in een perserij werkt, je
hebt geen idee van de lucht van linnen en ondergoed, vuile was, lakens waarin drie
maanden werd geslapen zonder het bed te verschonen, ze hebben zo'n lijflucht door
ervaring herken ik ze, al is het niet altijd precies dezelfde lucht, de ene keer is het
veeleer zoet, de andere keer zuur, ik houd mijn adem in wanneer ik ze in de machine
stop maar er blijft altijd iets van hangen in je neusgaten, 't is erger dan de lucht van
vlekkenwater, ik denk dat ik mijn migraine daarvan heb, elke vrije dag zonder
mankeren migraine.
CITÉ DU LABYRINTHE.

Ik kijk op en ik zie dat de nacht is gevallen. De lamp is
aangestoken, het kan niet anders dan dat ik die heb aangestoken, al kan ik het me
niet herinneren. Ik heb de hele dag gewerkt, als een paard uit de tij d dat paarden
werkten. Mijn blik botst op het zwart van de ruit. Toen ik thuiskwam in mijn privé
o zo geprivatiseerde leven, kon ik maar niet begrijpen hoe ik zo lang heb kunnen
leven, en zoveel belevenissen, en zo weinig.
RUE DU PETIT MUSC.

De lamp in de kamer was blijven branden. Zij sliep met haar
rug naar het licht toe, haar gezicht half in het kussen gedrukt. Ik heb me stilletjes
uitgekleed, ik luisterde naar het amper hoorbare geruis van haar ademhaling. Toen
ik tassen de lakens gleed, vermeed ik elke aanraking van mijn koude lichaam met
de milde warmte van het hare. Ik heb mijn hand tassen mijn dijen verwarmd, alvorens
die naar haar te schuiven. Ik wachtte, roerloos, haar borst in mijn handpalm, zo lang
als nodig voor mijn opperhuid was ontdooid. Ik had de lamp niet gedoofd, het licht
sijpelde rood door mijn geslo-ten oogleden. Ik telde de seconden op het ritme van
haar ademhaling, vervolgens op dat van mijn ademhaling die versnelde tot een meer
en meer gecomprimeerde tijd. Tot slot heb ik zachtjes mijn lichaam tegen haar lichaam
gedrukt. Haar vooral niet wekken. Heb ik me de minieme kreun in de regelmaat van
haar ademhaling alleen maar ver-
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beeld? Haar geur vervulde mijn hoofd, haar zo ver van mij af te voelen het verlangen
een regelmatig opzwellen ik heb het zo lang mogelijk uitgesteld haar borst gevat in
mijn handpalm haar zo zachte huid in de zo vreemde slaap. Ik heb me laten
overweldigen door het soortement heel zachte braken.
PASSAGE DE L'ATLAS.

In Parijs passeert maar zelden een auto door de rue Fernand
Léger. Drie meisjes, onder wie één die in Afrika is geboren, hinkelen terwijl in Berlijn
in pastell olive und chamois de schemering zich al aftekent so mein Liebchen so
mein Lied mein so, en op het laatste moment wordt weer adem gehaald, an dich hab'
ich gedacht, terwijl in Lissabon de vissen springen en spartelen in de fuik die uit het
water wordt opgehaald plots een brandend gevoel in kelen en kieuwen, terwijl in
Los Angeles sigarettenas en peukjes een U (for you) vormen in de asbak giet
terzelfdertijd in Quito een man heet water in een kom waarin een lepeltje nescaf
oplost, terwijl arbeiders op hun fiets peddelen door de straten van Peking en telkens
weer vraag ik me af of het er op dit moment gisteravond dan wel morgen vroeg is
maar ongetwijfeld is dat een absurde vraag.
RUE DE LA VISITATION.

Zwanger zijn, het lijkt wel alsof je je de hele tijd een kolf

voelt.
RUE GÎT LE COEUR. Zij vertelt hoe zij voor het eerst en het laatst in haar leven iemand

heeft zien sterven. Als kind woonde ik in een voorstad van Algiers, een Europese
voorstad welteverstaan. Algerije was toen nog een kolonie. Hij verkocht pindanootjes
aan de eindhalte van de trolley, je had toen geen bussen, maar van die voertuigen
met lange stangen die min of meer op sprinkhanen leken en die ik vier keer per dag
nam om naar school te gaan, later naar het lyceum. Wanneer ik een beetje zakgeld
had, dat wil zeggen zelden, kocht ik een pakje pindanootjes van hem. Ik vond hem
heel aardig, hij was altijd lief en goedgemutst. Ik herinner me geen woord van wat
hij heeft gezegd, maar het timbre van zijn stem is me bijgebleven, ik denk dat ik het
me heel precies herinner. Ik heb ook nog zijn gezicht voor ogen, altijd EE met de
glimlach. Hij had een dunne gerimpelde huid, een brede mond, kleine oogjes, een
wipneus, maar wat je eerst en vooral zag was iets sereens, iets goeds. De Algerijnse
oorlog is in november 1954 be-
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gonnen. Men zei niet oorlog, nooit, men zei gebeurtenissen. Vanaf 1958 grepen ook
gebeurtenissen plaats in mijn privé-leven. Ik ben bijna een heel jaar in Frankrijk
gebleven. Daarna terug naar Algerije. De gebeurtenissen waren zo verschrikkelijk
dat ik bijna geen enkele herinnering heb bewaard aan die periode. Als ik me niet
vergis heb ik de pindaman pas de dag van zijn dood teruggezien, exact op het moment
dat hij is gestorven. Deze keer was het in het centrum van de stad. Van de Europese
stad. Het was de eerste keer dat ik hem op een andere plaats zag dan aan de eindhalte
van de trolley. Ik was dus in de rue Michelet, vandaag rue Didouche Mourane, als
ik me niet vergis, eensklaps hoorde ik een knal. Ik draaide mijn hoofd om nog voor
ik de tijd had om wat dan ook te denken, en ik zag hem, op het trottoir aan de overkant,
ik zag hoe hij hoe moet je dat nou zeggen, hoe hij een soort bokkensprong maakte,
en het komt me voor dat hij met zijn vlakke gezicht op het trottoir neer kwam maar
daar ben ik niet zeker van, er was veel volk, misschien heb ik er zijn val alleen maar
bij gedacht. Van één ding ben ik zeker, namelijk dat ik hem op die rare manier in de
lucht zag springen en dat ik op hetzelfde moment ervoer dat hij stierf, daarna herinner
ik me niets meer, ik kwam tot mezelf in de hoek van een portiek, ik huilde en trilde
maar zonder iets te voelen, complete black-out.
INTUSSEN, PASSAGE D'ENFER. Vandaag, 8 juni, precies 2400 en nog wat jaren geleden,

werden 's nachts de standbeelden van Hermes op de kruispunten van Athene verminkt.
Beschuldigd van heiligschennis en nachtelijk rumoer werd Alkibiades, de minnaar
van Sokrates, tot verbanning veroordeeld. We schrijven 1419. In de Hallen van Parijs
liggen manshoge stapels spek en kaas. We schrijven 1892. Het is nog nacht wanneer
Gauguin op zee lichten ziet, het zijn de vissers van Tahiti. 's Morgens zet hij voet op
het eiland.
HET LEVEN MET Z'N TWEEËN, CADENS. Ik heb de mouw van mijn jasje gescheurd. In

het Grieks betekent (...Grieks woord invoegen...) ik maak los ik knoop los ik zei
tegen hem ja ik heb hem weergezien ja ik hou van hem ik hou van hem ik laat de
teugel vieren schuif de grendel weg spreek spreek vrijuit ja ik zal je verlaten laat mij
laat mij los laat mij gaan ik wil met hem leven bevrijd verlos ontzet moord voor
moord nee ik ben niet ontrouw ik heb hem altijd ik ontbind ik ver-
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breek met jou was ik ontrouw sla stuk het is mijn schuld niet wanneer stop ermee
zet er een punt achter je kunt doen en zeggen wat je wilt iemands leven breken hem
doden ik heb altijd van hem gehouden uit met het geruzie een oplossing zoeken
uitleggen weerleggen een schuld vereffenen bovendien toen ik me om keerde om
hem de rug toe te keren bleef mijn mouw haperen aan een spijker en krak, 't was
mijn lievelingsjasje, nou kun je zeggen 't kan me geen barst schelen amen en uit.
INTUSSEN, PASSAGE DU DÉSIR.

Vrijdag, 14 juni. De zon: komt op om 3 u 49, gaat
onder om 19 u 54. Even geduld alstublieft, dank u.
INTUSSEN, RUE DES PORTES BLANCHES.

Het fresco in de Gare de l'Est stelt een trein
op het station voor, met lui die de reizigers wegbrengen of verwelkomen, ik kan niet
uitmaken of het gaat om een trein die vertrekt dan wel aankomt. Ik ben altijd geboeid
geweest door die ouderwetse wansmaak, de pasteltinten met roze als overheersende
kleur, de pathetische houdingen, de aangedikte gevoelens, de ene vrouw met
dromerige blik, de andere die een ingebakerde baby uitsteekt naar een uit het
coupé-raam hangende soldaat, een burgerpaar op leeftijd, ik had er nooit iets anders
in gezien dan de goedkope beeldekenswereld van de xixde eeuw. Zij zegt me: maar
dat is de oorlog van 14, zie je dat niet, dat ligt toch voor de hand, het is de oorlog
van 14! Vandaag is aan de hemel het sterrenbeeld van de Dolfijn te zien.
'S NACHTS, VILLA BRUNE. Moet je zeggen ik ben, of ik heb een lichaam?
PASSAGE DE LA VÉRITÉ.

Houdt u van broodjes die met schijfjes tomaat en blaadjes
sla zijn belegd? Ik moet ervan kotsen.
PASSAGE DU JEU DES BOULES,

5 JULI. We schrijven 1754, in de tuinen van Ge-hol.
Broeder Attiret laat de Keizer tekeningen ter hand stellen die hij op zijn bevel van
de dagceremonie heeft gemaakt. De keizer laat de broeder weten dat alles hen-hao
is, dat wil zeggen zeer goed.
CITÉ JACOB.

Voor Georges Perec. Alles wat er van de rue Vilin over-
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blijft, zoals uw moeder die misschien heeft gekend, of zelfs zoals u die beschrijft,
zijn de straatstenen. Er rest maar één flatgebouw in de rue Vilin, en dat is nieuw. Je
loopt er onderaan links op, wanneer je van de rue des Couronnes komt. Het flatgebouw
is in gebroken wit geschilderd, eenvormig, met balkons met stenen weringen. Wanneer
je het flatgebouw omloopt, kom je terecht in een doorgang voor voetgangers, die
Cité de Gênes wordt genoemd. Voorts is er nog een parkje dat werd uitgerust met
een speelplein voor kinderen. Geen zandbak, ongetwijfeld vanwege de honden. Het
plein lijkt wel een uitloper van het Parc de Belleville juist erboven. Daartegenover
omsluit een plastic omheining met beurtelings hemelsblauwe en turquoise banen,
beschermd door kippengaas, een braakliggend terrein. Via een gaatje in het blauw
van de omheining zag ik twee gezwollen, sappige aalbessen, doorschijnend rood in
de zon, tussen verdorde distels. De rue Vilin kwam me als een rechte voor, en niet
als de gerekte S die u erin zag. Boven komt ze uit op de rue Julien-Lacroix die
eveneens oploopt vanaf de rue des Couronnes en met de rue Vilin zoiets als een T
vormt.
Het Parc de Belleville strekt zich uit langs de horizontale tak van de T, die verder
loopt tot aan het kleine kruispunt van de rue de Pali-Kao aan de ene kant en de passage
de Pékin aan de andere. De passage is vandaag een doodlopende straat die uitkomt
op een enorme hoop kalkpuin en balken. Tegen de gebarsten gevel van het enige
flatgebouw in de passage is een plaat bevestigd waarop te lezen staat PRIVATE WEG
PARKEREN VERBODEN VOOR VOERTUIGEN BOVEN DRIE TON. Er zijn drie auto's
geparkeerd in de passage de Pékin, twee R5-s en een metaalblauwe Ford Escort, met
de ietwat afgeleefde aanblik van occasiewagens. Ik besteeg de trappen van het Parc
de Belleville. Verpieterde plantengroei, ongetwijfeld vanwege de droogte en de
relatief nieuwe aanplant. Rechts, wanneer je naar boven gaat, staat op een uithangbord
te lezen: ODE AAN HET GRAS. De affiche bevindt zich vlak bij de bovenste uitgang
van het park, die uitkomt op het kruispunt van de rue de Piat, rue des Envierges en
rue du Transvaal. De helft van dit kruispunt tegenover het park is precies gebleven
zoals u het beschrijft in het in 1989 gepubliceerde L'infra-ordinaire. Op 27 februari
1969, omstreeks 16 uur, was het weer, naar u zegt, ‘veeleer betrok-ken’, het enige
wat u kon waarnemen waren ‘kerken, hoge nieuwbouw, het Pantheon (?)’, maar wat
mij, op 17 juli omstreeks 15 uur,
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vanuit hetzelfde gezichtspunt in het oog springt, zijn de dikke blauwe buizen van
Beaubourg tussen de Eiffeltoren en de toren van Montparnasse, als een eilandje dat
boven de huizengolven uitsteekt.
Weliswaar had u Beaubourg en de toren van Montparnasse niet kunnen zien in
1969, niet eens bij helder weer. Beste Georges Perec, we denken altijd aan u met
veel warmte, en echt waar, we missen u.
HET LEVEN MET Z'N TWEEËN, IMPASSE DES DEUX ANGES.

Heel licht, heel langzaam
strijkt hij met zijn vinger langs mijn spleet, ik ben vergeten of het zijn vinger is dan
wel de tederheid van de huid op die plek die me aan het huiveren brengt, een lichtheid
waarbij je je hoofd verliest. De vulva rilt, ontspant zich dan weer. En dat is dat.
Vreemd, de ervaring van een geweldige verwijding van de ruimte in iets van niets.
Ik zou wel es willen weten hoeveel afstand we in één seconde met de draaiing van
de aarde afleggen in de ruimte. Het komt me voor dat dit een aanzienlijke afstand
moet zijn. Hij lacht me uit, hij zegt dat het een uiterst kleine afstand is, een tiende
of twintigste van een millimeter waarover een schaduw in één seconde van plaats
verandert. Hij zegt dat ik maar hoef te kijken. We hebben ons kwaad gemaakt, elkaar
rotwoorden naar het hoofd geslingerd, over de vraag hoeveel afstand je in de ruimte
aflegt. Hij is weggegaan, ik weet niet of we elkaar zullen weerzien. Saint Amour.
We schrijven 1675. Madame de Sévigné schrijft die dag aan Madame de Grignan
een brief van negen bladzijden, wat zij 'n kattenbelletje noemt.
TRAJECTEN, CITÉ DU RENDEZ-VOUS.

Op de lijn Nation-Porte Dauphine, ter hoogte
van het metrostation Courronnes, hangt een rotte lucht, die meer bepaald 's zomers
fel riekt. Rijden we onder het kerkhof door? Heel hoog in de hemel passeert een
vliegtuig, een kleine kruisvorm, wit tegen blauw, met schuin aflopende armen.
CITÉ DU LABYRINTHE.

Middenin de nacht sta ik daar ineens in de keuken,
onbeweeglijk en gedachteloos. Dan herinner ik me dat ik de transistor wilde halen,
maar dat die niet op z'n gewone plaats stond. Laat maar waaien voor sahel pampero,
levant zefier harmattan, boreas moesson, sirocco boeran blizzard, chamsin en föhn.
Op de ladder van Beaufort.
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PASSAGE DU PONCEAU.

Voor Alain Chevrier. 't Is rond, 't is wit, 't is rauw, 't is vol,

't is mei, 't is 't ei.
't Is grijs, 't is zwart, 't is bruin, 't is groen, 't is blauw, 't is nat, 't is droog, 't is 't
oog.
't Is bruin, 't is wit, 't is rood, 't is zwart, 't is vlees, 't is zacht, 't is warm, 't is fris,
't is mals, 't is hard, 't is vet, 't is droog, 't is gaar, 't is leer, 't is de huid.
't Is luid, of 'n zucht, 'n stoot van de wind, 't is wat lucht, 't is wat zin, 't staat niet
vast, 't is waar, 't is vals, 't is droog, 't is vet, 't is 'n vloek, 't is 'n grap, 't is d'r uit, 't
is 'n woord.
't Is 'n koord, 't is 'n lijn, 't is 'n stroom, 't is 'n blok, 't is 'n veld, 't is geld, 't is 'n
plooi, 't is 'n bron, 't is 'n slag, 't is 'n schok, 't is 'n haak, 't is 'n oog, 't is doods, 't is
huis noch hof, 't is grijs, 't is grof, 't is 't eind, 't is haast en spoed, d'r komt geen eind
aan, 't is 'n last, 't is niets, je denkt dat 't nep is, je hebt het mis, 't is de worm in 't
hout, je neemt het, je wint het, je klopt het af, je hebt het, of juist niet, 't is klaar, 't
is dag na dag, vroeg of laat, 't is de tijd.
't Is dag en nacht, 't is 'n lach en 'n traan, 't is haast niets, 't is te veel, 't is kort, 't is
lang, 't is goed, 't is slecht, 't is min of meer rauw, min of meer gaar, 't is guur, 't kent
god noch wet, 't is lief, 't is bang, 't is tof, 't is laf, 't gaat op en af, 't is 'n vreugd, 't is
'n kruis, 't is 't bed, 't is kop of let, 't is pik en kut, 't is 'n spel, 't is 'n smaak, 't is 'n
gag, 't is vuur, 't is duur, 't duurt, 't is de muur en de weg, 't is twee, 't is drie, 't is de
vijf te zamen, 't is 'n kans, 't is 'n lot, 't is 'n lust, 't is 'n droom, 't is 'n hel, 't is 'n hoop,
't is 'n boek, 't is 'n gift, 't is 'n gif, 't is 't groot lot, 't is 'n schot, 't is echt voor 't laatst,
't is de prijs van 't bloed, 't is bruut, 't is mat, 't is 'n pech, 't is 'n bof, 't is fair play, 't
is niet klaar, 't is okee, 't is waar dat 't vals is, 't is m'n oog, 't is me wat, 't is 'n kluif,
't is 't spek, 't is kunst in 't groot, 't is 'n slag naast de plank, 't maakt niet uit, als 't hart
maar slaat, 't is 'n brits, 't is vlees noch vis, 't is 'n tor in 't oor, 't is wij al te gaar in
koor, 't is u, 't is wij, 't is jij, 't is mij, 't is luid en goed, 't is te doen, 't is niet te doen,
't doet uw tijd nog wel uit, 't beeft, 't geeft, 't kleeft, 't reeft, 't sneeft, 't streeft, 't weeft,
't zeeft, 't zweeft, 't is maar hoe je leeft.
't Is hol, 't is zwart, 't is koud, 't is 't eind van de lijn, 't is 'n kuil, voor 't laatst 'n
groet.
Het ga u goed.
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Patricia Lasoen
De poort
Toen mevrouw V. nog vooraan in de straat woonde, was haar buur ‘mevrouw van
naast de deur’, wat heel gemakkelijk was, want ze woonde vlak naast haar en ze had
een telefoon en ze deed vaak boodschappen en je kon haar van alles vragen. Toen
mevrouw V. jaren later verhuisde naar een ander huis, een eind verder aan de overkant
van de straat, werd mevrouw van naast de deur ‘mevrouw van een eind
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verder aan de overkant’ en er was nu een nieuwe mevrouw van naast de deur die
tevens heel gezellig was.
De eerste mevrouw verzamelde poppen uit alle landen want ze was met een piloot
getrouwd geweest die haar verlaten had voor een air-hostess en ze had twee zonen,
een tweeling, van wie er een heel lief was, bij de opera zong en zijn moeder vaak
meenam de stad in. Alle oudere dames in de straat vonden hem een verschrikkelijk
lieve jongen en hij groette hen altijd als hij voorbijkwam.
De nieuwe mevrouw van naast de deur bracht daarentegen soms bloemen uit haar
tuin en yogurt tegen ontkalking van de botten en ze wist veel en gaf vaak goed raad
maar daar stond tegenover dat ze nog een man had die ziekelijk was en voor wie ze
veelal op tijd thuis moest zijn, waardoor ze telkens op haar horloge keek. Ook had
ze een hond die luid blafte en omdat ze brood gooide op het dak kwamen de zwarte
vogels tot over de kleine tuin van mevrouw V. vliegen, om het brood op te eten
natuurlijk maar mevrouw v. was er wel bang voor want ze zag de vogels vanuit haar
slaapkamer.
De nieuwe mevrouw van naast de deur was dus iets minder leuk als buur dan de
vroegere. Gelukkig vond mevrouw V. afleiding in ‘mevrouw van rechtover de deur’.
Die was dement en zat de halve dag voor het raam van haar zeer vuile woon-
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kamer - dat wisten ze van de man van het gas - en de andere helft van de dag stond
ze op de stoep en schold de andere dames van de straat uit voor hoeren, vooral als
er mannelijk bezoek was geweest, ook al was dat heel oud en kwam het ziekelijk maar met veel moed - op zijn fiets de straat binnenrijden om onder het drinken van
een kop koffie zonder suiker oude herinneringen op te halen. De mevrouw van
rechtover de deur werd erger en erger en nadat haar man stierf was het niet meer uit
te houden. Ze riep en schold op alle voorbijgangers, ze dronk een bak bier alleen uit
- dat wisten ze van de winkelier op de hoek - want haar man was dood en haar zoon
kwam hooguit een keer per maand en ze waste zich niet meer - dat wisten ze van de
dokter. Enkele maanden later werd ze naar een verpleeghuis gebracht en haar huis
werd verkocht, nu was het wachten op een nieuwe mevrouw van rechtover de deur.
Er hingen wel al witte vitrages voor het raam of waren dat de oude die gewassen
waren?
Maar het grootste probleem van de straat waren de jonge vrachtwagenchauffeurs.
Die moesten met hun lading binnenrijden door een poort die daar eigenlijk te smal
voor was. De muur rond de poort was echter een beschermd monument en iedereen
weet hoe belangrijk in deze stad beschermde monumenten zijn, je mag
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ze niet zomaar schilderen of er stukjes van afbreken, je mag er zelfs geen luifel aan
hangen naar het schijnt, dat wist de vroegere mevrouw van naast de deur, die nu dus
mevrouw van schuin tegenover was maar nog vaak in de stad ging winkelen en dat
wist zij van een handelaar in moderne brillen, een winkel waar haar zoon veel ging.
Die man had enorm veel last gehad met het gemeentebestuur omdat hij aan zijn zaak
een moderne luifel wilde die paste bij zijn etalages maar dat kon niet omdat die niet
paste bij de trapgevel die een beschermd monument was.
Omdat die poort in de straat van mevrouw V. te smal was moesten de jonge en
vaak buitenlandse vrachtwagenchauffeurs draaien in de straat en zij reden met hun
zware wielen op de trottoirs voor de deuren van de dames en dat schiep een band
want daar waren ze het allemaal over eens, dat kon niet meer, want hun trottoirs
verzakten en dat gaf modder en opspattend slijk als het regende en ook kon je vallen
als j e bijvoorbeeld de vuilnisbak buitenzette en j e lette niet op de verzakkingen, en
daar hielp geen yoghurt tegen, als je viel dan brak je gegarandeerd iets.
Als de dames echter in protest op hun stoepen gingen staan, met de armen gekruist
voor de borst, weet je wel, om de roekeloze chauffeurs duidelijk te maken dat het
niet doorging dat draaien en dat over het trottoir rij den, en dan ook nog dat lossen
en laden op die ijzeren kleppen, wat een vreselijk lawaai gaf, soms al in de
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vroege ochtend, dan riepen de chauffeurs nog veel ergere dingen naar de dames dan
de demente mevrouw van achter haar grijze gordijnen. Het was onduldbaar. Na
ettelijke raadplegingen bij de gemeente, de dokter en de mannen van het gas en het
water, die de zaak vooruithielpen omdat ze een lek vonden in de straat, toevallig of
niet, precies daar waar de zwaarste vrachtwagen hadden gestaan, werden er paaltjes
en bloembakken geplaatst in de straat, zodat de vrachtwagens niet meer konden
draaien op de stoep.
Nu zou de muur toch afgebroken moeten worden, beschermd of niet, zei de man
van wie de poort was, en dat zou weer stof en hinder geven, en in de bloembakken,
dat zeiden verschillende mannen uit de straat, zouden de kinderen afval gooien en
de jonge kerels, die van het café om de hoek langs deze weg terugkeerden, zouden
er misschien in urineren of erger nog.
Maar nu was het te laat, dat wisten de dames, het was hun eigen schuld, maar ze
zouden er het beste van maken, er was ergere ellende in de wereld.
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De Algerijnse schrijfster, cineaste en historica Assia Djebar (1936) woont
en werkt in Frankrijk. Ook al laat ze regelmatig weten dat ze geen politieke
uitspraken wil doen, kan haar werk toch beschouwd worden als een
beeldend geheugen van een verscheurd land. Bovendien geeft het haar de
gelegenheid zich te wapenen tegen een maatschappij die alles venietigt
wat afwijkt.
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Kirsten van Zeijl
Stem geven aan het Algerijnse geheugen
Linguïstische buigzaamheid in het werk van Assia Djebar
Op een herfstmorgen gaat een Arabisch meisje voor het eerst naar school
aan de hand van haar vader. De vader, een grote man met een kaarsrechte
houding, gekleed in een Europees pak met een fez op zijn hoofd, draagt
een boekentas. Hij is docent van een Franse basisschool. Een Arabisch
meisje in een dorp dat gelegen is in de Algerijnse Sahel.
Met deze passage begint de roman L'amour, la fantasia (1985) van Assia Djebar. Net
als het Arabische meisje dankt Djebar haar scholing aan haar vader. Hij gaf haar de
kans om koran-onderricht te volgen, waarna ze met succes de lagere en middelbare
school doorliep. Tegen de tijd dat ze naar Frankrijk vertrekt om in Sèvres als eerste
Algerijnse vrouw aan de Ecole Normale Supérieure te gaan studeren, heeft ze geen
vader meer nodig om haar hand vast te houden. Het is in Sèvres dat Djebar zich als
schrijfster ontplooit, en in die hoedanigheid komt ze, figuurlijk gezien, haar vader
weer tegen.
In L'amour, la fantasia staat Djerbars vader, een leraar Frans, model voor de vader
van het meisje. Door de omschrijving van de kleding van de man, een Europees pak
en een fez, geeft Djebar een aanwijzing voor een bi-culturele identiteit, waarmee zij
zelf tijdens haar schrijverschap voortdurend zal worstelen. Bovendien zal de Franse
taal, de taal van haar vader, een zware stempel drukken op haar intellectuele bagage.
In de tijd dat haar eerste roman La soif (1957) verschijnt, kampt Djerba echter met
andere problemen. Want hoe vertel je aan je familie dat je net een erotisch getinte
roman hebt geschreven, terwijl je eigenlijk je tentamens had moeten doen. Ze verzint
een pseudoniem, laat haar haren knippen en verandert haar geboortedatum. Deze
maatregelen blijken niet doeltreffend. Daardoor weten we nu dat Assia Djebar, ofwel
Fatima-Zohra Imalayène, op 30 juni 1936 in het Algerijnse Cherchell werd geboren.
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Na La soif publiceert Djebar drie andere romans: Les impatients (1958), Les enfants
du nouveau monde (1962) en Les alouettes naïves (1967). In een van haar gesprekken
met de Amerikaanse literatuur-onderzoekster Clarissa Zimra, waarvan een weergave
is te vinden in de Duitse uitgave van Djebars novellenbundel Femmes d'Alger dans
leur appartement, 1980 (Die Frauen von Algiers, München, 1994), vertelt ze dat ze
tijdens het schrijven van deze romans zich verre probeerde te houden van
autobiografische elementen, maar dat de fictie haar inhaalde, bijvoorbeeld in het deel
van Les alouettes naïves waarin - gebaseerd op persoonlijke herinneringen - het
liefdesgeluk van een pas getrouwd stel wordt beschreven.
Er volgt een periode van stilte. Wel begint Djebar te filmen. Zij maakt onder andere
de film La nouba des femmes du mont Chenoua (1978), waarin traditionele Algerijnse
vrouwen centraal staan. Tijdens de productie van de film verzoent ze zich geleidelijk
aan met het schriftelijke uitdrukkingsmiddel. ‘Het filmen gaf me een bepaalde kijk
op de dingen om te kunnen schrijven, en het Frans werd mijn camera.’ Ze voelt zich
nu sterk genoeg om te schrijven zonder zichzelf krampachtig buiten de tekst te houden.
Ze begint aan een tetralogie waarvan inmiddels drie romans zijn verschenen: L'amour,
la fantasia, Ombre sultane (1987) en Vaste est la prison (1995). Tussendoor
verschijnen twee romans die daar los van staan: Loin de Médine (1991) en Le blanc
d'Algérie (1995).
In gesprek met Clarissa Zimra verklaart Djebar dat de tetralogie gelezen kan
worden als een architectonische metafoor. ‘L'amour, la fantasia is de ingang van een
traditioneel Arabisch huis, de bezoekershal aan de straatkant, en niet de patio, de
binnenplaats die voor vrouwen gereserveerd is, maar het kleine hof dat daar naar toe
leidt. Met Ombre sultane bevinden we ons in de privé-kamers, waar vrouwen geheel
onder elkaar kunnen zijn.’ Hoewel Djebar tijdens dit gesprek nog maar twee romans
van de tetralogie geschreven heeft, weet ze al wel dat de derde roman een metafoor
zal zijn voor het dakterras: ‘In een traditioneel huis waren vrouwen gewoon om hun
blik in de verte, op de horizon, te richten nadat ze het dakterras beklommen hadden.’
Djebar verwelkomt haar lezers in een uit woorden opgebouwd huis en laat hen de
traditionele, vrouwelijke ruimtes betreden waartoe buitenstaanders oorspronkelijk
geen toegang hadden. Ze leidt haar lezers naar het coeur intime van haar romans
waarin het verleden cen-
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traal staat. In L'amour, la fantasia bestaat het coeur intime uit een beeld van de
onafhankelijkheidsoorlog (1954-1962), gemaakt aan de hand van oorlogsverhalen
van boerinnen en oorlogsweduwen. In Le blanc de l'Algérie komt dezelfde zwarte
periode uit de Algerijnse geschiedenis weer ter sprake, maar wordt dan in verband
gebracht met de nagedachtenis aan drie vermoorde vrienden.

Taal en de Algerijnse nachtmerrie
Na honderddertig jaar Franse overheersing bevindt het postkoloniale Algerije zich
middenin een nachtmerrie. De Algerijnse leiders zoeken naar de wortels van een
Algerijnse identiteit vanwaaruit de nationale eenheid ten volle tot wasdom zou kunnen
komen. Het antwoord wordt gezocht in de traditionele kracht van de Arabische taal
en haar band met de islam. Er is een proces van arabisering in werking gezet om
terug te kunnen keren naar de authenticiteit van de voor-koloniale tijd.
De Arabische taal moet de Franse taal als officiële taal gaan vervangen. Een
bijkomstigheid van deze arabisering is dat de hoofdzakelijk oraal gebezigde Arabische
en Berberse dialecten door die officiële Arabische taal ook onder druk komen te
staan.
Helaas is de gekozen weg naar die nieuwe Algerijnse identiteit nogal onrealistisch.
Er wordt een taal van het verleden gekozen om de nieuwe identiteit uit te drukken.
Doch de Franse taal, die uitgebannen moet worden, vormt niet alleen een herinnering
aan het koloniale verleden, maar functioneert tevens als een brug naar de moderne
wereld: naar de hedendaagse consumptiemaatschappij, waarin technologische
ontwikkelingen, emancipatie en democratisering een centrale rol spelen.
De keuze voor het Arabisch-islamitische discours maakt het traditionele
eclecticisme van de Algerijnse cultuur onzichtbaar. Het verdonkeremaant bovendien
het koloniale verleden, waarin de Franse taal als officële taal in het het openbare
leven (onderwijs, overheid) werd geïntroduceerd.
De nieuwe identiteit van Algerije wordt gebaseerd op een periode waarin het land
nog onafhankelijk was, datwil zeggen: nog niet doordrongen van westerse invloeden.
Deze beperkte historische blik zorgt voor een vorm van chronisch geheugenverlies.
De recente Algerijnse geschiedenis zit vol anoniem geweld. Schrijvers, journalisten
en academici die een eigen kijk op de Algerijnse situatie hebben, of
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vrouwen die nee durven zeggen tegen de herinvoering van traditionele normen en
waarden, lopen de kans een gewelddadige dood te sterven. De geschreven of
gesproken taal waarin zij hun verzet uitdrukken, fungeert als lichtbron en maakt hen
tot een zichtbaar doelwit voor het militaire regime en de islamitische,
fundamentalistische milities, die voor brute afslachtingen niet terugdeinzen. De
slachtoffers zijn zoenoffers die gemaakt moeten worden om de zogenaamde eenheid
van de samenleving te kunnen realiseren.
Hoe kan een geëmancipeerde schrijfster als Assia Djebar zich staande houden in
deze gewelddadige cultuur? Het antwoord ligt voor een deel in haar moeizaam
bevochten linguïstische buigzaamheid.

Het vrouwelijk perspectief in ‘L'amour, la fantasia’
‘Met L'amour, la fantasia wilde ik mijn eigen biografie herstellen, en daartoe moest
ik mijn conflict met de taal bijleggen,’ verklaart Assia Djebar aan Clarissa Zimra.
Door in het Frans te schrijven verlaat zij voorgoed de binnenplaats van de
grootmoeders, die de dagelijkse ontmoetingsplaats symboliseert waar de
voorouderlijke erfenis mondeling wordt doorgegeven, een plek die wordt omgeven
door rituelen en taboes. ‘Toen ik na de oorlog thuiskwam, leefde ik in de huishouding
van mijn schoonmoeder, een zeer traditioneel milieu. Zodra ik alleen was met een
groep vrouwen, stelde ik vragen, wilde ik persoonlijke meningen of persoonlijke
details horen. Maar de vrouwen reageerden steeds uiterst terughoudend, ongeacht
hun leeftijd.’
Deze herinnering geeft voor Djebar de diepe kloof aan die er bestaat tussen de
Franse taal en haar moedertaal: de Franse taal is subjectief en direct, terwijl de
moedertaal daar juist tegengesteld aan is. In de vrouwelijke orale traditie is ‘ik’
zeggen een taboe. ‘Door middel van understatement, spreekwoorden, raadsels of
traditionele fabels die van generatie op generatie worden doorgegeven, dramatiseren
of bezweren de vrouwen hun lot, maar ze tonen het nooit direct.’ In L'amour, la
fantasia laat Djebar zien dat, traditioneel gezien, vrouwen hun eigen lot niet op directe
wijze mogen beklagen. Want een vrouw die haar stem verheft om het verzwegene
openbaar te maken, geeft weliswaar aan dat het heden niet ideaal is, maar lost de
problemen daardoor niet sneller op. Integendeel, er kunnen mogelijk andere problemen
ontstaan. ‘Het verschil verdwijnt door te zwijgen. Spreek slechts over de
overeenstemming, zou mijn grootmoeder me kunnen
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berispen. Afwijken is gevaarlijk, het nodigt ongeluk uit in veelvoudige
vermommingen.’
Het is ook verboden om in directe bewoordingen naar de andere sekse te verwijzen.
Daarvoor moeten zowel mannen als vrouwen de derde persoonsvorm gebruiken.
Deze seksesegregratie in de taal geldt niet voor de oudere Algerijnse vrouw omdat
deze geen seksuele identiteit meer zou bezitten. Objectivering van haar individualiteit
is onnodig omdat mannen niet bang zijn door haar verleid te worden. Met de seksuele
identiteit heeft de oudere vrouw ook haar sociale identiteit verloren. Dit verlies wordt
in de traditionele vrouwelijke ruimte gecompenseerd met een aantal rechten, zoals
het voorrecht om tijdens een bijeenkomst in het midden van een kring te mogen
zitten. ‘Tijdens vroegere familiebijeenkomsten gaan de matrones volgens een
geaccepteerd protocol in een kring zitten. Leeftijd heeft allereerst de prioriteit boven
rijkdom of reputatie.’
Moderne, geëmancipeerde vrouwen als Djebar passen niet meer in deze
vrouwenwereld. Ze ontvluchten de binnenplaatsen om zich te kunnen ontwikkelen.
Maar met deze ontwikkeling verliezen ze ook een deel van zichzelf. Djebar laat zien
dat er geen weg terug is naar de orale traditie van de binnenplaatsen omdat zowel
het lichaam als de stem deze wereld ontgroeien. ‘Ik was de pubertijd gepasseerd
zonder in een harem begraven te worden zoals mijn nichtjes [...]. Ik studeerde Frans
en mijn lichaam verwesterde in deze vormende periode. Tijdens de gebruikelijke
familiale plichtplegingen ondervond ik moeite om in de kleermakerszit te zitten. [...]
Deze voorouderlijke schreeuw van hevig verdriet - die de glottis laat vibreren door
levendige samentrekkingen - kwam slechts weinig harmonieus uit het achterste deel
van mijn keel. In plaats van buiten mij los te barsten verscheurde het me. Ik gaf er
de voorkeur aan om naar het langdurige getier van mijn moeder te luisteren...’
De breuk met de orale, vrouwelijke traditie brengt met zich mee dat de moderne
Algerijnse vrouwen op zichzelf zijn aangewezen. Ze horen niet langer in de
vrouwenwereld thuis, en tussen hen en de mannenwereld ligt eveneens een afgrond.
In L'amour, la fantasia probeert Assia Djebar de kloof tussen de geëmancipeerde en
de traditionele vrouw te dichten door de rituelen uit het Arabische dialect met de
Franse taal te vermengen. Ze laat het indirecte taalgebruik van het Arabisch
doorklinken in het Frans. ‘Daarna komt het gesprek terug
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op henzelf, of tenminste op de echtgenoot, zeer aanwezig ter sprake gebracht als
“hij”...’
Dit syncretisme heeft inhoudelijke consequenties. De boerinnen en oorlogsweduwen
uit de bergen die in de roman aan het woord komen en die vertellen over hun
ervaringen tijdens de onafhankelijkheidsoorlog, verwijzen naar hun echtgenoten en
zoons met het bezittelijk voornaamwoord ‘mijn’ in plaats van met het traditioneel
gebruikelijke ‘hij’ of ‘de man’. Niet de andere sekse, maar Frankrijk wordt
geobjectiveerd alsof het een persoon is. Hiermee geven ze de solidariteit aan tussen
de Algerijnse mannen en vrouwen tijdens de acht jaar durende oorlog en verzetten
ze zich in symbolische zin tegen Frankrijk. Schrijvend aan L'amour, la fantasia
bemerkte Djebar dat er van de gevechten tijdens de onafhankelijkheidsoorlog geen
Algerijnse verslagen bestaan. Daarvoor was ze aangewezen op Franse documentatie.
Geschiedkundig is het Algerije van de onafhankelijkheidsoorlog te vergelijken met
de zwijgzame traditioneel Algerijnse vrouw - het is beider lot dat geweld wordt
verzwegen.

De taal van de doden in ‘Le blanc de l'Algérie’
In haar laatste roman Le blanc de l'Algérie laat Assia Djebar opnieuw stemmen uit
de gewelddadige geschiedenis van de onafhankelijkheidsoorlog horen. Ze beschrijft
onder andere de gebeurtenissen van 19 juni 1956 rondom de terechtstelling van
Ahmed Zabana en Ferradj, de eerste twee slachtoffers van de Franse guillotine.
Volgens de overlevering zou Ahmed Zabana in zijn laatste uren zijn medegevangenen
in de Barberrouse gevangenis nog op het hart hebben gedrukt dat zij zich moesten
ontwikkelen: ‘Studeer!... Het verwerven van kennis is de meestverheven vorm van
leven en onkunde is de grootste dood!’ Op weg naar de guillotine riep hij de woorden:
‘Ik sterf, mijn vrienden, en Algerije zal leven!’ Zijn moed en de hoop die uit zijn
woorden sprak, maakten in en buiten de gevangenis een onuitwisbare indruk. De
omstandigheden waaronder Ferradj de dood vond, worden daarentegen liever vergeten.
Toen de bewakers hem kwamen halen, schreeuwde hij en verzette zich hevig. In de
ogen van zijn landbewoners gedroeg hij zich niet als een echte Algerijn.
In Le blanc de l'Algérie richt Assia Djebar zich ook op een recenter verleden. Ze
geeft een stem aan de fluisterende schaduwen van drie van haar vrienden die in 1993
en 1994 bij aanslagen werden vermoord: de
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psychiater Mahfoud Boucebci, de socioloog M'Hamed Boukhobza en de dramaturg
Abdelkader Alloula. Ze reconstrueert de omstandigheden waaronder zij de dood
vonden en verwoordt het verdriet van de nabestaanden. Ze doet hetzelfde bij de dood
van andere schrijvers en journalisten die met Algerije verbonden waren, zoals Albert
Camus, Jean en Taos Amrouche, Frantz en Josie Fanon, Jean Sénac, Mouloud
Mammeri, Kateb Yacine, Mouloud Feraoun, Malek Haddad, Anna Gréki, Bachir
Hadj Ali en Tahar Djaout. Aan de hand van de gewelddadige of natuurlijke dood
van deze schrijvers vertelt ze over de geschiedenis van Algerije. Ze weigert te
vergeten, ondanks het feit dat ze zich als ballinge ver van al het geweld bevindt.
In Vaste est la prison schrijft Djebar dat ze vreest dat schrijven een langzame
manier van sterven is. ‘Op goed geluk een lijkwade van zand of zijde uitvouwen
boven iets dat je als popelend, bruisend gekend hebt.’ Het Frans dat ze dagelijks
spreekt, roept bij haar het beeld op van een onpersoonlijke, afstandelijke taal. Ze kan
met dat Frans haar gesprekken met de fluisterende stemmen van de chers disparus
niet op papier zetten, omdat ze in die taal niet kan uitdrukken wat ze hen eigenlijk
wil zeggen.
In Le blanc de l'Algérie wil zij dat wat tijdens het leven van haar vrienden ongezegd
is gebleven, alsnog zeggen. Daartoe spreekt ze met hen een ander Frans, een Frans
waarin geen sociale remmingen tot uitdrukking worden gebracht. De seksen kunnen
vrijuit spreken. De dood kent immers geen heden, verleden en toekomst. Via het
Frans der doden kan Djebar een licht werpen op de fluisterende schaduwen en hoeft
ze de definitieve scheiding met haar vrienden niet lijdzaam te accepteren. Door Le
blanc de l'Algérie te schrijven maakt ze die zelfs tijdelijk ongedaan: ‘Nee. Ik zeg
nee. Ik die, deze drie keer, afwezig ben geweest - ik, de ver verwijderde, bijna de
vreemdelinge, in ieder geval de zwervende, de zwijgende tijdens de scheiding, degene
die elk beklag afwijst, ik zeg nee. Geen wit van het vergeten. Van dat vergeten: het
vergeten van het vergeten zelf tijdens de openbare lofredes, het collectieve eerbetoon
en de herinneringen die mise-en-scène blijken te zijn. Nee: want al deze woorden,
luidruchtig, bombastisch, overwogen, al dit lawaai brengt hen in verlegenheid, mijn
drie vrienden; ik ben er zeker van dat het ze verhindert om naar ons terug te komen,
om langs ons te strijken, om ons te doen opleven!’
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Portfolio
De Franse fotografe Corinne Filippi, van wie onlangs werk te zien was in Maison
Descartes (Amsterdam), heeft filosofie gestudeerd en is een tijdlang balletdanseres
en choreografe geweest. Naast zwartwit-werk maakt zij kleurenfoto's op zeer groot
formaat. Filippi neemt als uitgangspunt van haar werk concrete alledaagse
voorwerpen, zoals ruiten, vazen, glazen, en fotografeert die op zo'n manier dat het
resultaat eerder mysterieus en abstract te noemen is. Opvallend is hierbij haar gebruik
van licht. Dat fungeert niet om de dingen vast te leggen, maar om de elementen
zichtbaar te maken waaruit de stoffelijke wereld is opgebouwd: aarde, water, lucht
en vuur.
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Jean-François Lyotard
Syncopen, landschappen
Bij de foto's van Corinne Filippi
Zwart en wit
Hier draait het licht zijn verhouding tot het oog om. Het licht laat het oog niet de
wereld zien maar toont zichzelf, terwijl het de dingen in vuur en vlam zet of
ontmantelt. Onder of aan gene zijde van de visuele ruimte. Een autografie van fotonen,
de inschrijving is te zien, niet het object waarnaar deze verondersteld wordt te
verwijzen. Fotografie zonder object.
Met als gevolg dat ook het subject dat gewoonlijk met zijn blik controle uitoefent
over het zichtbare, er zijn ‘ruimte’ mee samenstelt, hier naar huis ge-stuurd wordt.
Het ziet de foto's wel, ze zijn scherp genoeg, maar ze laten niets identificeersbaars
zien.
De fotocamera wordt geacht de optische kamer van het oog weer te geven, en
diens werk over te nemen. Daarom worden foto's als reproducties van waarnemingen
beschouwd, als een soort archief. Maar hier lijkt de camera voorbij de wetten van
de geometrische optiek te opereren. Weliswaar als een oog, de werken zijn immers
goed zichtbaar, maar dan wel als een oog dat het licht niet gebruikt om te
accomoderen, om de omgeving in overeenstemming te brengen met zijn gevoeligheid
en om het organisme de kans te geven wat het omringt te beheersen en zich te
herinneren. Bij de accomodatie van het oog wordt het licht ingezet voor dat
pragmatische doel.
Bataille zei dat ware poëzie uit een offer bestaat waarbij de woorden het slachtoffer
zijn. Poëzie onttrekt de woorden aan het dagelijkse gebruik dat wij ervan maken (of
menen ervan te maken) door met elkaar te spreken. Poëzie wendt de woorden aan
zonder enig winstbejag (onze ‘interactie’...), zij offert de woorden, geeft ze terug aan
de kracht van de taal. In de foto's van Corinne Filippi worden de fotonen geofferd:
deze worden door haar aan hun krachtbron teruggegeven, die geenszins tot doel heeft
de menselijke horizon te verlichten. Integendeel, Filippi bedient zich slechts van de
camera om het oog en de geest naar de drempel te leiden waar de aan alledaagsheid
onderworpen optiek explodeert, in vlammen oplost of te water gaat. Dit werk is
uiteraard het resultaat van visuele oefening, en verplicht daar ook toe, op dezelfde
wijze als Ignatius zich door spirituele oefening in Jezus wilde verliezen.
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Dit omgekeerde licht produceert duisternis. De fotonen reizen en dansen in volslagen
duisternis. Zowel van dichtbij als van veraf oefent de kunstenares zichzelf en ons in
het vangen van het onvoorstelbare effect dat licht heeft op een glas, een klok, een
elektrische lamp, de reflector van een spot, een bak vol water, of een onbekend
voorwerp dat glinstert achter in een botanische tuin, of onder de stralen die door de
gaten van de houten planken van een schuur doorschijnen. Ook een in tweeën
gesneden kop van een tonijn levert tamelijk monsterlijke weerspiegelingen op.
Ik had deze objecten eigenlijk niet moeten noemen. Op welke wijze helpt het
weten wat zij zijn (of waren) de visuele oefening waartoe deze foto's oproepen? Leidt
een dergelijk weten er niet toe dat we de vervormingen die deze oefening de dingen
oplegt, weer ongedaan maken en dat we gaan proberen ze te herkennen, terwijl het
erom gaat ze te vernietigen?
Toch kunnen we het niet helpen dat we ons afvragen: maar wat is dat toch? Wat
stellen ze voor? Zozeer roepen de ‘beelden’ die aan de camera zijn onttrokken om
uitleg. Wordt het optische apparaat zelf niet als een object opgevat? Het is een product
van de lichtfysica, van de fysiologie van het zien. Zij dient deze objecten van objecten
te produceren die wij beelden noemen. De fotografe mag het woord verafschuwen,
de objectiviteit is niettemin inherent aan haar camera. De rede heeft het recht te weten
welke objecten de foto's voorstellen en welke misvormingen zij ondergaan. De rede
weigert zich over te geven aan het delirium.
Het is onvermijdelijk dat hier een oscillatie plaatsvindt tussen een losgeslagen blik
en een die weer vat krijgt op wat hij ziet. Dit heen en weer gaan maakt de drempel
voelbaar waarop het zichtbare overgaat in het puur visuele, dat zonder enige
verwijzing is; een drempel die zich tegen deze overgang verzet. Dat nu is de stap
van de oefening, die nooit helemaal gezet wordt, alsmede haar geweld.
Je kunt de foto's van Corinne Filippi alleen zien voor zo ver je niets in ze ziet,
maar dat is bijna onmogelijk. Ik wil onderscheiden. Met behulp van mijn blik proberen
de objecten zich opnieuw te vormen, als klontjes in de duisternis die hen verwatert.
Het licht is mystiek omdat het zich niet laat zien. Aan gene zijde van het zijnde, zei
Plato. Het is de Nacht. Maar nooit zonder ergens een stukje van een ding in vuur en
vlam te zetten, zoals die brokstukken van sterren die aan de hemel staan. Het verlangen
om te kennen klampt zich eraan vast.
De zwartwit-foto's van Corinne Filippi leggen samentrekkingen van afwezigheid
en aanwezigheid vast. Sporen van genot.

Lust en Gratie. Jaargang 14

64

Kleur
De foto's op groot formaat lijken zachter, ongetwijfeld omdat het kleurenafdrukken
zijn. Het formaat maakt hen ook toegankelijker. Kleur brengt ons altijd in verrukking,
het is de hand van een geliefde. Blauw weert ons af, rood trekt ons aan. Kleur laat
de lichamen naar eigen believen dansen. Een gloeilamp wordt cadmi-um-geel, het
water uit het bassin waarmee het in verbinding staat, wordt verhit tot vermiljoen. En
toch is er sprake van eenvoudige en altijd directe fotografie, maar wel een die hitte
weet vast te leggen.
Op de grote blauwe werken overheerst de kou, alle mogelijke kou, het witte ijs,
het bevroren water of het water dat groen bevriest, een hemel, een middernachtelijk
blauwe grond in het hoge noorden, stortbuien van vloeibare sneeuw in verticale
slierten, ijsbanken van plexiglas - je wacht op het einde, de zon sterft.
Ik vermenselijk, ik vertel. Dat komt door de kleur en het formaat. Is deze serie
minder onmenselijk als de zwartwitte reeks? Ze is perverser, zij geeft het hele lichaam
te dromen.
Het is geen oefening meer, geen sluimering. De kunstenares zegt: ‘Dat gebeurt.’
Wat, dat? Zoals gebruikelijk dat wat in het zichtbare niet gewild is, wat zich niet
leent voor het zicht.
De verleiding krijg je er als een toegift bij, zo ook het plezier. Bijvoorbeeld de
vlooiachtige bijenkorfstipjes die bepaalde opnamen inrasteren, of de gedoofde bronzen
die nog vredig naglanzen in de schemering. Maar deze vrede bedriegt. De extase die
zij voortbrengt, is heel natuurlijk. Het ene moment ben je gezegend en het volgende
alweer vervloekt vanwege die zegening. Zo ontvouwt zich een vreemde
noodzakelijkheid, een landschap, warm en verkleumd, allebei. Daarom noemen we
deze toestanden ‘natuurlijk’
Ik heb de kleurenfoto's van Corinne Filippi leren kennen als vreemde plaatsen,
onbekend maar bewoonbaar. In haar zwartwit-foto's zoekt zij het einde van de nacht.
De grote coïtus van zijn en zijnde mondt hier niet in een landschap uit, maar in een
syncope.
Vertaling Joke J Hermsen
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Schrijversdagboek
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Chaja Polak, foto Saira von Essen

Deze zomer voltooide Chaja Polak (1941) haar novelle ‘Zomersonate’, die dit
najaar bij Uitgeverij Vassallucci uitkomt. Een dagboek over de laatste perikelen voor
het ter perse gaan: ‘Gisteren kreeg ik de omslag van Oscar van Gelderen, mijn
uitgever. Hij haalde hem tergend langzaam uit zijn tas, terwijl hij mij onderwijl met
zijn ogen fixeerde - nou, wat zeg je ervan?’
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Chaja Polak
Schrijversdagboek
Augustus 1997
Dit zijn de laatste weken voor mijn manuscript Zomersonate naar de drukker gaat.
Wanneer ik nog iets wil veranderen, kan dat alleen maar nu. Daarna staat het definitief
zwart op wit...
De werktitel van mijn novelle was ‘Bloed’. Ik was gehecht aan die titel en kon er
moeilijk afscheid van nemen. Jammer genoeg is hij onbruikbaar. ‘Bloed’ doet denken
aan een detective, zeggen ze bij Uitgeverij Vassallucci, aan een crimi, of zelfs aan
een medische verhandeling. Toch kan ik vele argumenten ter verdediging aanvoeren.
‘Bloed’ staat voor het begin van volwassenheid. Voor leven. Het verwijst naar afkomst
en identiteit, naar de felrood geverfde haren van Erwins moeder, naar haar passies,
naar de wond die Erwin in zijn vinger maakt, naar het bloed dat de nieuwe huurster
in de wc-potsmeert - om haar vrouwelijkheid te bewijzen, zoals Erwins celloleraar
hem uitlegt. En naar Erwins speelgoedkonijn, een dier zonder een enkele druppel
bloed in zijn katoenen lijfje.
De titel Zomersonate accentueert de rol van de muziek, de fantasie, de eenzaamheid,
het hartstochtelijk zoeken naar liefde en begrip, tegen beter weten in. En nu al ben
ik eraan gewend en vertolkt Zomersonate voor mij de volle warme klank van het
verhaal.
Gisteren kreeg ik de omslag van Oscar van Gelderen, mijn uitgever. Hij haalde
hem tergend langzaam uit zijn tas, terwijl hij mij onderwijl met zijn ogen fixeerde nou, wat zeg je ervan?
Het is een juweel; een oude verweerde cello, oranjegoud opgloeiend uit een donkere
achtergrond, waarop een loom neerhangende hand uitrust van het spelen.
Nog één sessie te gaan met redacteur Adriaan Krabbendam. Een kleine sessie. Dan
kan het manuscript naar de drukker. Ik heb al ettelijke redigeersessies achter de rug.
Er ontstaat een gevoel van afhan-
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kelijk-zijn, van nooit meer een boek durven schrijven zonder die laatste weken met
Adriaan - naast hem - de uitdraai op tafel. Hij meedenkend en meeproevend. Een
noodzakelijk klankbord.
Ik schrijf moeizaam. En langzaam. Ik lijk wel een beeldhouwer. Ik breng mijn verhaal
uit een zwart blok graniet te voorschijn. Eerst ruw en hardhandig met een grote beitel,
allengs voorzichtiger, tot de splinters rondvliegen, het schraapsel en het stof me
verblinden. Ik denk jaloers aan het zachte hout waaruit Pinocchio lang geleden werd
bevrijd.
Maar nu, al redigerend, ben ik een soepmaker, een bouillonzever. Staande voor
het gasfornuis vis ik met een pincet de laatste tijmtakjes op die aan de zeef waren
ontsnapt, de aller-allerlaatste ongewenste vezeltjes die zich eerst nog verborgen
hadden en nu uit de bouillon van mijn novelle komen bovendrijven.
Deze keer maak ik tekeningen voor het boek. Tekeningen van een cello. Van Erwins
cello. Zeven tekeningen, boven elk hoofdstuk een. Dat plan werd heel terloops
geboren.
Wekenlang heb ik elke dag zitten tekenen. Ik heb mijn eigen cello teruggevraagd die
ik een leven geleden had uitgeleend. Met een scherp geslepen potlood over het lege
witte papier volg ik de hooghartige lijnen van de hals, verdwaal jammerlijk in het
labyrint van de licht- en schaduwrondingen in de krul, beweeg houterig mee met de
sierlijke uitsnijdingen in de kam, verkijk me in verhoudingen en afstanden. En begin
opnieuw en opnieuw tot het gevoel terugkeert in mijn vingers, in mijn kijken.
Ik teken al zo lang niet meer. Schrijven heeft de plaats van tekenen en schilderen
ingenomen. Negen jaar geleden borg ik mijn penselen op en liet mijn tubes olieverf
verdrogen. Ik kocht geen nieuwe meer.
Ik begin van Dirk te houden. Dirk is de vriend van Erwins moeder; de jongen Erwin
is de hoofdpersoon uit Zomersonate. Ik realiseer me dat ik Dirk duidelijk heb
beschreven met zijn rosse snor en zijn grote onhandige lijf. Ook Erwins moeder heb
ik beschreven: ze is meisjesachtig, heeft donkere verwijtende ogen en zonverbrande
kuiten, ze is mooi wanneer ze de liefde bedrijft. Alle mensen uit de novelle heb ik,
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zij het summier, in woorden getekend. Alleen Erwin niet. Niemand weet hoe hij
eruitziet. Wel heb ik een innerlijk beeld van hem. Ik weet dat hij niet echt donker is,
maar ook niet blond; hij is niet groot, hij is niet klein. Hij heeft helder-grijze,
oplettende ogen. Zijn zachtaardig gezicht vertoont verder geen opvallende trekken.
Het is nog in wording.
Ik begrijp nu dat dat zo moet zijn, en waarom ik - hoewel niet bewust - nooit heb
geprobeerd te vertellen hoe hij eruitzag: ik beschrijf de wereld vanuit Erwin.
Een verjaarspartijtje op een zoele zomeravond in Amsterdam. Mijn nichtje Warda
zit naast haar nieuwe vriend - in zijn nieuwe huis - op de leuning van de bank. Ze is
beweeglijk, klein en rank, met donkere ogen. Het lange haar dat ze in een
paardenstaart draagt, is al helemaal grijs. Haar vingers spelen nerveus met een
beschreven vel papier, en als een schoolmeester kijkt ze de kamer rond. Iedereen
houdt op met praten. Ssjhhht, wordt er gefluisterd.
Ik herken haar vader, en zijn nieuwe vrouw, ergens achterin bij de boekenkast;
Warda's eigen moeder zit vlak voor haar, aan haar voeten. De meeste mensen ken ik
niet.
Het is nu helemaal stil geworden. Warda houdt het papier op en begint met vaste,
net iets te luide stem te lezen. Het is een bekentenis. Ze ‘komt uit’, zo lijkt het.
Een bijna plechtige spanning hangt boven de onwennig en verlegen toehorende
mensen, tussen de verjaarsslingers en kleurige ballonnen boven onze hoofden. Warda
vertelt met verbazende openhartigheid dat zij nu, op haar veertigste - na een leven
lang paria te zijn geweest - erbij hoort. Dat ze zich uit de modder omhoog heeft
getrokken. Dat ze nu durft lief te hebben. Dat ze zich erbij had neergelegd geen
kinderen te kunnen krijgen. Ze gaat op de zitting van de bank staan, ze wiebelt een
beetje en haar vriend slaat een arm om haar middel. Met een hand wijst ze naar een
voor mij vanaf deze plaats onzichtbare tafel. Haar stem slaat over. ‘Ik ben drie
maanden zwanger,’ en meteen daarop, in één adem, ‘daar is het eten.’
Erbij horen. Waarbij horen? Ik herinner me een houtskooltekening van Jan Sierhuis.
Donker, dreigend; een optocht van eenzamen en verstotenen. Dansend als clowns,
in zichzelf gekeerd. Mensen die
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zozeer nergens bij hoorden dat zij zelfs in deze gemeenschappelijke slangendans
niets met elkaar gemeen leken te hebben. Of is dat laatste een illusie? Hoor je altijd
ergens bij - of je wilt of niet?
Twee dagen Keulen.
De Dom wijst met duizelingwekkende verticale lijnen zwartgeblakerd de hemel
in, naar een dertiende-eeuwse God.
Nog nooit zo veel mensen met vreemde neuzen gezien; vrijwel afwezige neuzen
in afgeplatte gezichten, gezwollen, dooraderde drie-traps-knobbels, neuzen als een
zich tevreden opkrullende rups.
In Keulen is mijn moeder geboren. Am Buttermarkt. Onderweg van Polen naar
het lonkende Westen vonden haar ouders daar, aan het begin van deze eeuw, een
pleisterplaats. Ze woonden bijna drie jaar in de sloppenwijk aan de Rijn onder de
Dom, tot de familie haar schamele bezittingen bijeenzocht en naar Nederland trok.
Eens, als elfjarige, zat mijn moeder in de trein terug naar Keulen op te scheppen.
‘Hier ben ik geboren.’ Medereizigers buigen zich vriendelijk naar haar over. ‘Waar,
meisje?’
‘Am Buttermarkt.’
Ijzig stilzwijgen volgt.
Nu, in 1997, lijkt de gerestaureerde Buttermarkt een yuppenstraat met haar galerieën
en vioolbouwers en ontkent ze de misère waarin haar Pools-joodse vluchtelingen
hebben geleefd.
Wanneer ik met Nol in de hitte over de gietijzeren brug over de Rijn wandel, en
meekruipende treinen het ijzer onder onze voeten laten beven en de omnevelde
zomerlucht volschieten met onweersgeluiden, weet ik het plotseling. Het moet een
‘beduimeld lachje’ zijn, niet een ‘raar lachje’. Zomersonate. Hoofdstuk 3.
Ik zweer dat ik niet bewust aan het zoeken was naar een ander woord voor ‘raar’.
Maar het lachje op het gezicht van Johan - nadat hij Erwin met zijn jaloerse insinuaties
in het café onderuit had gehaald - moest zijn lafheid weerspiegelen, zijn onderdanige
houding. Het moest een lachje zijn dat vuil was en lelijk en kleurloos, en hem
tegelijkertijd iets zieligs gaf, iets hulpeloos. En daar, terwijl ik over het glinsterende
water naar de voorbij stomende aken keek, kroop het woord ‘beduimeld’ - uit het
niets leek het wel - omhoog.
In het Ludwigmuseum naast het Bahnhoff, loop ik steeds weer dat
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ene kleine vertrekje binnen waar een serie litho's van Picasso hangt: De odalisk en
haar slavin. Een bordje vermeldt dat deze litho's op een werk van Ingres zijn
geïnspireerd. Picasso, zo lees ik op datzelfde bordje, schreef in een brief aan Françoise
Gilot: ‘...de wijze waarop mijn gedachten werken interesseert mij veel meer dan mijn
gedachten zelf...’ Hij heeft het over een ‘ontdekking’
Met lithostift op steen volgde hij dat ‘werken van zijn gedachten’. Uitgangspunt
was de prent van Ingres. En uit die prent groeide als vanzelf een nieuwe tekening,
en daaruit vloeide weer een andere voort en weer een en weer een...
Om mij heen hangt het resultaat van de ontdekkingsreis: In de eerste twee litho's
zie ik een verblindende lichtvlek aan de voeten van de zittende slavin. Uit die lichtvlek
wordt in de volgende prenten de rustende odalisk geboren en draait de slavin zich
naar mij toe. Ik zie hoe zij beiden, bewegend als in een film, veranderen. Hun
gezichten verjongen, hun lichamen vereenvoudigen in lijnen en vlakken, worden
abstracties.
In de laatste litho's kruipen torren en kevers als een bewegende lijst om de
tekeningen.
Verrotting, denk ik, ontbinding. Abstractie als het onvermijdelijke einde. En:
reiken hier literatuur en beeldende kunst elkaar de hand?
Zeven tekeningen naar de vormgever gebracht.
De vormgever, René Abbühl, een vriendelijke, mooie, zacht pratende estheet in
sneeuwwit gesteven overhemd.
De riante vertrekken waarin hij leeft, en de hoge ramen ademen leegte en ruimte.
Dit is een opgetilde wereld. Ik ben in een verheven wereld terechtgekomen. In een
haven van schoonheid en rust. Wie zou hier durven vloeken?
Op een tafeltje sluimert, als een waaier uitgespreid, een bos roodzijden tulpen
waar ik op mijn tenen langs sluip om ze niet te wekken. Tussen de vele kleinoden
op de marmeren schoorsteenmantel grijpen koude, roodgelakte vingers van een
blauwstenen hand in het witte niets.
Ergens hier is een boeddha aanwezig. Zijn gedachten hebben, samen met de
schoonheid van de dingen, alle vunzigheid uit de lucht verdreven.

Lust en Gratie. Jaargang 14

80
Op de werktafel staan, koel en afstandelijk, computers en andere wonderapparaten
met deksels waaronder René een van mijn tekeningen laat verdwijnen. Even later
zie ik die terug op het scherm, in telkens andere afmetingen.
Op een van de laatste zomeravonden eten Nol en ik met vrienden buiten, in hun tuin.
Om ons heen regeert de stad met haar hoge, donkere gevels, haar ontelbare ramen
en balkons, met haar onverbiddelijke anonimiteit. De tuin van onze vrienden ligt
geborgen in de diepte van een reusachtige bakstenen kuip. En wij bevinden ons op
de bodem ervan, aan een gedekte tafel met heerlijk eten, door kaarsen verlicht.
Plotseling barst schuin boven ons een ruzie uit. Een einde-van-een-huwelijk-ruzie.
De huizen versterken de galm van de schreeuwende mannenstem, en de klassiek
zacht klagende vrouwenstem die uitlegt en om redelijkheid smeekt.
Het is angstaanjagend dichtbij. En angstaanjagend bekend. Weliswaar uit vorige
huwelijken, maar toch. Het brengt de machteloosheid terug, de wanhoop. De kracht
van vernietiging.
Beklemd nemen we onze borden op, blazen de kaarsen uit, en als dieven verbergen
we ons met de ijstaart in huis en sluiten de ramen.
De drukproeven zijn binnen.
Daar waar de tekeningen zullen komen, markeert een zwart blok de gereserveerde
ruimte.
Er wordt besloten de letters wat meer uit elkaar te zetten, ze staan nu te dicht opeen.
Tussen de regenbuien door fiets ik ermee naar huis en begin meteen te lezen.
Een enkele fout heb ik gevonden: een zin die halverwege ophoudt en pas op de
volgende regel verdergaat.
Ik heb het licht aangedaan en een trui aangetrokken - de zomer is voorbij.
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In 1994 verscheen het korte, autobiografische ‘Rue Ordener, rue Labat’
van de Franse filosofe Sarah Kofman (1934-1994). Het werd haar enige
niet-filosofische publicatie. Het was het boek dat zij móest schrijven.
Achteraf blijkt haar filosofische werk doordesemd met aanzetten tot dit
kleine proza-document.

Lust en Gratie. Jaargang 14

83

Christa Stevens
Vluchtlijnen
Over Sarah Kofman
Een vruchtbaar schrijfster was Sarah Kofman. Zij schreef ruim vijfentwintig boeken
en vele, vele artikelen. Zij publiceerde zelfs sneller dan het leven geleefd kon worden:
een jaar na haar zelfgekozen dood in oktober 1994 verscheen haar laatste boek,
L'imposture de la beauté (1995).
Kofman was een filosofe die werkte volgens de traditie van het kritische
commentaar op een grote filosofische tekst. Of dit er een was van klassieke metafysici
als Heracleitos en Plato of van de dwarse Nietzsche, die haar voorkeur had, van de
positivist Comte of de menswetenschapper Freud - Kofman vond haar denkers daar
waar systemen werden gebouwd en waarheden werden onthuld. Vervolgens liet zij
weinig heel van hun waarheid of doorwrochte systeem, daarbij gebruikmakend van
het deconstructionisme, de verschuivende, transformerende en bevragende manier
van lezen van collega-filosoof Jacques Derrida. Door in rechtlijnig of eenduidig
bedoelde teksten de aandacht te vestigen op ogenschijnlijk onbeduidende details,
onvolkomenheden en verdraaiingen maakte zij duidelijk dat denksystemen in de
eerste plaats constructies zijn die hun eigen uitsluitingsmechanismen en verborgen
plekken hebben. Deze verraden vaak de ideologische positie van de auteur of, zoals
Kofman met behulp van de psychoanalyse aantoonde, van zijn verdrongen,
persoonlijke preoccuppaties. Haar wantrouwige lezingen leiden dan ook tot
opmerkelijke conclusies: een filosofisch systeem kan bijvoorbeeld het gevolg zijn
van de seksuele positie van de auteur. Zo wordt Rousseau's idee van de natuurlijke
scheiding tussen man en vrouw door Kofman genadeloos geanalyseerd als een reactie
op zijn sterke identificatie met vrouwen en zijn angst nog meer te vervrouwelijken.
Comte's omslag van een positivistisch denken naar een religieus geïnspireerd denken
wordt daarentegen geïnterpreteerd als een accepteren van zijn eigen vrouwelijkheid.
Dergelijke analyses, die terug te vinden zijn in boeken als Aberrations; Le
devenir-femme d'Auguste Comte (1978), L'énigme de la femme (1980) en Le respect
des femmes (1982) zijn klassiekers geworden binnen de feministische filosofie.
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En dan verschijnt na al die filosofische studies in 1994 Rue Ordener, rue Labat, een
korte, autobiografische tekst over een duistere periode uit Kofmans kinderjaren, toen
zij in de oorlog als dochter van Pools-joodse ouders moest onderduiken. Dat Rue
Ordener, rue Labat het laatste boek zou blijken te zijn dat tijdens haar leven verschijnt,
spreekt tot de verbeelding. Wat is de relatie tussen deze tekst en het voorafgaande
filosofische oeuvre? Was voor Kofman de filosofie de levenslange omweg die nodig
was om dit verhaal te kunnen vertellen, zoals zij zelf suggereert?
Rue Ordener, rue Labat is een tekst van een ongekunstelde, maar wrede schoonheid.
In vierentwintig korte schetsen vertelt Kofman hoe zij - nadat haar vader, een rabbijn,
is opgepakt - samen met haar moeder onderdak vindt bij de ‘dame van de rue Labat’.
Tussen de kleine Sarah en de vriendelijke dame ontstaat al snel een band die het
meisje vervreemdt van haar moeder en het jodendom. De naar de joodse wet levende
moeder moet met lede ogen aanzien hoe Sarah de andere vrouw Mémé gaat noemen,
een nieuw kapsel krijgt, gezond - rauw paardenvlees in bouillon - leert eten en en
passant te horen krijgt dat zij een jodenneus heeft. Sarah overleeft de oorlog, redelijk
gelukkig met twee moeders, een goede die haar verwent maar duidelijk antise-mitische
trekjes heeft, en een slechte die alle ellende van voor de oorlog, het jodendom, de
strengheid en de armoede symboliseert. Na de bevrijding eist de echte moeder haar
dochter op. Het kind wil echter niet terug naar de rue Ordener en het komt tot een
proces, dat door de dame van de rue Labat wordt gewonnen. Daarop haalt de
biologische moeder Sarah met geweld terug, waarna deze opgelucht de rest van haar
jeugd met haar moeder doorbrengt, zonder evenwel ooit nog met haar in het reine te
komen.
Voor een filosofe die altijd gewezen heeft op de verwevenheid van de filosofie en
het leven, op de invloed van persoonlijke trauma's en fantasma's in de filosofische
praktijk, was deze tekst onvermijdelijk. Onvermijdelijk in de zin dat de schrijfster
er in concreto al jaren mee bezig was: aanzetten tot Rue Ordener, rue Labat zijn niet
alleen terug te vinden in artikelen die over de jaren heen verspreid zijn, maar ook in
Comment s'en sortir (1983), een boek over Plato dat afsluit met een nachtmerrie die
een herinnering is aan de angstaanjagende, nachtelijke vlucht in februari 1943. Ook
Paroles suffoquées (1987), een verhandeling over de nieuwe categorische imperatief
die Auschwitz
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vereist, vertrekt vanuit het verhaal van Kofmans vader, de rabbijn die levend werd
begraven omdat hij in het vernietigingskamp de sjabbat wildevieren. Rue Ordener,
rue Labat is vooral onvermijdelijk omdat het laat zien dat Sarah Kolman, die zo
duidelijk door het leven en door ziekte was getekend, filosofeerde om te leven, schreef
om te overleven. Rue Ordener, rue Labat is dan ook geen autobiografie in de zin van
een bekentenis, van een ‘nu zeg ik alles’. De tekst is - en ook de koele stijl verraadt
het - een uitgekristalliseerde balans van een leven dat is bepaald door een
onverdraaglijke gebeurtenis. Legde Kofman in haar voorgaande oeuvre de filosofische
praktijk bloot als een overlevingsstrategie, in Rue Ordener, rue Labat laat zij haar
overlevingsstrategie zien: soms moet een kind kiezen voor een andere moeder, wil
het overleven. De ongelooflijke listen waartoe een kind in staat is, de kunst van de
kindsheid, is als een rode draad door Kofmans oeuvre te volgen, van haar eerste boek
L'enfance de l'art (1970) tot Explosion II (1993), dat als ondertitel ‘Les enfants de
Nietzsche’ heeft.
Comment s'en sortir (‘Hoe kom je eruit?’) luidt een van de titels van Kofmans
boeken. Ook de tekeningen en aquarellen die zij in de laatste jaren van haar leven
maakte, stellen deze vraag. In blauwgrijze, diffuse penseelstreken zet Kofman steeds
dezelfde personages neer, vertelt zij steeds hetzelfde verhaal. Kofman schildert haar
persoonlijke demonen in een poging ergens uit te komen. Misschien dat juist dit werk
door de hardnekkige herhalingen en de onmogelijke portretten die erin zitten, nog
meer dan het filosofische en autobiografische werk laat zien dat zij er niet uit kwam,
dat je er niet uit kunt komen. Vluchtlijnen uitzetten, deuren openen, andere paden
begaan: zo zag Kofman de grote filosofen aan het werk; zo ging zij ook zelf te werk.
Totdat zij na de publicatie van Rue Ordener, rue Labat be-kende dat zij niet meer in
staat was te schrijven...
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Sarah Kofman
Rue ordener, rue labat
Fragmenten
I.
Van hem heb ik alleen nog maar een vulpen. Ik heb hem op een dag uit een tas van
mijn moeder gepakt, waar ze de pen met andere herinneringen aan mijn vader
bewaarde. Zo'n vulpen die niet meer wordt gemaakt en die je met inkt moest vullen.
Ik heb hem mijn hele schooltijd gebruikt. Hij ‘liet me in de steek’ voordat ik kon
besluiten hem niet meer te gebruiken. Ik heb hem nog steeds, hij ligt aan elkaar
geplakt voor mij op mijn werktafel en dwingt me om te schrven, te schrijven.
Mijn vele boeken zijn misschien verplichte omwegen geweest om ‘het’ te kunnen
vertellen.

II.
Op 16 juli 1942 wist mijn vader dat hij zou worden ‘opgepakt’. Het gerucht ging dat
er die dag een grote razzia zou plaatsvinden. Als rabbijn van een kleine synagoge in
rue Duc in het achttiende arrondissement was hij heel vroeg van huis gegaan om zo
veel mogelijk bij elkaar zien te krijgen en aan te sporen zo snel mogelijk onder te
duiken.
Daarna was hij teruggekomen en wachtte af: hij was niet zelf ondergedoken omdat
hij bang was dat zijn vrouw en zes kleine kinderen (drie meisjes en drie jongens
tussen twee en twaalf jaar) dan in zijn plaats zouden worden opgepakt.
Hij wachtte af en bad tot God dat ze hem kwamen halen als zijn vrouw en kinderen
maar werden gered. In een hoekje van het vertrek (zijn kamer was de grootste en
mooiste van het huis met lambrizeringen en behang, er stonden de meeste meubels
en het was een geheimzinnige kamer, waar een gewijde sfeer hing omdat hij er
verschillende religieuze ceremonies verrichtte zoals het voltrekken van huwelijken,
scheidingen en besnijdenissen) keek ik gefascineerd naar zijn handelingen. Het offer
van Isaak (waarvan ik een reproductie had gezien in een geïllustreerde bijbel waarin
ik heel jong Hebreeuws had leren lezen) kwam bij me op.
Vier uur 's middags. Er wordt geklopt. Mijn moeder doet open. Een u smeris vraagt
ongemakkelijk glimlachend: ‘Is meneer de rabbijn
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Bereck Kofman thuis?’ ‘Hij is er niet’, zegt mijn moeder. ‘Hij is in de synagoge.’
De smeris dringt niet aan. Hij staat op het punt om weg te gaan. Op dat moment
komt mijn vader uit een kamer waar hij was gaan liggen, en zegt: ‘Jawel, ik ben er
wel. Neem mij maar mee!’
‘Dat kan niet, ik heb een baby op mijn arm die nog geen twee is,’ zegt mijn moeder
en laat hem mijn broer Isaak zien. Daarna voegt ze eraan toe: ‘Ik verwacht nog een
kind.’
En ze steekt haar buik naar voren.
Mijn moeder liegt. Mijn broer Isaak was op 14 juli twee geworden. En voor zover
ik kon nagaan, was ze niet in verwachting. Over dit punt kon ik niet even stellig zijn
als over het eerste, maar ik voelde me slecht op mijn gemak. Ik wist nog niet wat
een ‘vrome leugen’ was (in die tijd werden vaders van kinderen jonger dan twee jaar
niet opgepakt en als de smeris goedgelovig was geweest, was mijn vaders leven
misschien gered) en ik begreep niet zo goed wat er aan de hand was. Dat mijn moeder
kon liegen, vervulde me met schaamte en ik zei ongerust en gekweld bij mezelf dat
ik er in ieder geval nog een broertje bij zou krijgen.
De smeris weet zich geen raad. Hij wil geen enkele verantwoordelijkheid op zich
nemen en vraagt mijn moeder met mijn vader naar het politiebureau mee te gaan om
de zaak uit te leggen.
Ze gaan weg.
Wij staan alle zes dicht tegen elkaar aangedrukt op straat te huilen en te krijsen.
Toen ik voor het eerst in een Griekse tragedie de bekende klaagzangen o popoï,
popoï, popoï hoorde, kwam de herinnering aan deze tragedie uit mijn kindertijd weer
boven. Zes door hun vader in de steek gelaten kinderen kunnen alleen maar
hartverscheurend huilen in de zekerheid dat ze ‘oh papa, papa, papa’ nooit meer terug
zullen zien.

III.
Inderdaad zagen we mijn vader nooit meer terug. We hoorden ook niets meer van
hem, behalve dat we een uit Drancy verstuurde kaart ontvingen, die met paarse inkt
was geschreven en waarop een postzegel zat met een afbeelding van maarschalk
Pétain. De kaart was in het Frans geschreven en het handschrift was van iemand
anders. Ongetwijfeld was het voor hem verboden om in het Jiddisch of Pools te
schrijven, de talen waarin hij
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gewoonlijk met ons sprak. Mijn ouders kwamen in 1929 naar Frankrijk en waren
nauwelijks ‘geassimileerd’, terwijl wij die allemaal in Frankrijk geboren en tot
Fransen genaturaliseerd waren, Frans leerden op school. In dit laatste levensteken
kondigde hij zijn deportatie aan en vroeg hij of we in zijn wettelijk toegestane pakket
van twee kilo vooral sigaretten wilden meesturen. En hij vroeg mijn moeder goed
voor de jongste te zorgen.
Toen mijn moeder stierf, was het onmogelijk die kaart terug te vinden die ik zo
vaak had herlezen en die ik op mijn beurt had willen bewaren. Het was alsof ik mijn
vader voor de tweede keer was kwijtgeraakt. Voortaan bleef er niets meer over, zelfs
niet de enige kaart die hij niet eens zelf had geschreven.
Na de oorlog komt de overlijdensakte uit Auschwitz. Andere gedeporteerden keren
terug. Tijdens een Jom-Kippoer in de synagoge beweert een van hen mijn vader te
hebben gekend. Hij zou er nog een jaar hebben geleefd. Een joodse slager die kapo
was geworden (nadat hij uit het dodenkamp was teruggekeerd, opende hij weer zijn
winkel in rue des Rosiers), zou hem met een houweel hebben geslagen en levend
hebben begraven op een dag dat hij geweigerd zou hebben om te werken. Het was
sjabbat: hij deed niemand kwaad, zou hij hebben gezegd, hij bad alleen maar tot God
voor hen allen, voor de slachtoffers en de beulen.
Hierom moest mijn vader met zo vele anderen dit grenzeloze geweld ondergaan:
sterven in Auschwitz, die plek waar geen enkele rust kon en mocht worden
geëerbiedigd.

VI.
‘Stuur me vooral sigaretten, Gauloises blauw of groen.’ Hij kon niet zonder sigaretten.
Thuis stak hij er meteen een op als de sjabbat voorbij was. Het rookverbod dat op
die dag gold, viel hem bijzonder zwaar. De laatste uren van die dag brachten we
samen door in zijn kamer met het zingen van Hebreeuwse en andere liederen waarop
hij zelf woorden had verzonnen. Later ontdekte ik dat een van de melodieën uit een
symfonie van Mahler kwam.
We liepen allemaal hand in hand in die kamer waarin het almaar donkerder werd,
terwijl we naarstig speurden naar de drie eerste sterren die een eind zouden maken
aan mijn vaders kwellingen. Dan stak hij een rode gedraaide kaars aan, bad de kaddisj
met een glas wijn in zijn
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hand, dat hij vervolgens over de kaars goot om het vuur te blussen en stak het licht
aan. Hij begon te roken.
Tijdens de oorlog toen sigaretten op de bon waren, raapte ik peuken voor hem op
van de straat en ik vond het fijn om ‘Zigzag’-vloeitjes te gaan kopen waarmee hij
zijn sigaretten rolde.
Later stelde ik me mijn vader eens in een droom voor als een dronkenlap die
zigzaggend over straat zwalkte.

V.
Thuis heerste een godsdienstige en gewijde sfeer. Mijn vader was rabbijn en wij
gehoorzaamden strikt aan de spijswetten. We leefden in de angst het verkeerde bord
of bestek te pakken, of op sjabbat per ongeluk het licht aan te steken. In de winter
kwam een ‘goj’ op zaterdag de kachel aansteken en op het gasstelletje het de dag
ervoor klaargemaakte gerecht opwarmen. Ik was verbaasd dat zij het recht had dingen
te doen die voor ons verboden waren.
Mijn vader was bijna altijd in de synagoge en wij gingen op zaterdagen en
feestdagen naar hem toe. De sjoel lag aan place Jules-Joffrin, nogal ver weg, twee
metrostations van rue Ordener en we moesten te voet heen en terug.
Op de terugweg liep ik vaak aan de hand van mijn vader en hij zei dan in het
Jiddisch en met een licht spottende glimlach dat ik niet te veel met mijn voeten moest
slepen. We liepen langs de grote stationsklok van Gare de la Chapelle en ik liet
iedereen verbaasd staan omdat ik altijd van tevoren precies op de minuut af wist hoe
laat het was.
Op de dag van Rosj-Hasjanah, de dag waarop ikook jarig was, luisterden we hoe
mijn vader in de sjofar blies. Mijn moeder was erg trots op hem en ze zei altijd tegen
ons dat hij het beter kon dan alle anderen. Hij oefende thuis en ik zag hoe hij de sjofar
pakte en weer teruglegde in een kastlade waar hij opgeborgen lag naast zijn talliet,
zijn tefilien en het scheermes waarmee hij als sjocheet de kippen ritueel slachtte.
Iedere vrijdagavond zaten vrouwen in onze vestibule te wachten met een of twee
kippen in hun boodschappennen Ik balde tegen de muur en hield het heen een weer
geloop van mijn vader tussen zijn werkkamer en de wachtkamer nauwlettend in de
gaten. Dit alles was heel geheimzinnig en vervulde me met angst. Ik bracht het
scheermes in verband met het mes van Abraham en de keelklanken van de sjofar
met het geschreeuw van de gekeelde kippen.
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Met Jom-Kippoer waren we de hele dag in de synagoge van rue Duc, waar mijn
vader voor het ontbijt een dienst hield en mijn twee zussen en ik speelden op de
binnenplaats met de drie gebroeders Adler. Mijn ouders waren goed bevriend met
deze familie die in rue Simart woonde. Vader, moeder en een van hun dochters
stierven tijdens hun deportatie. Later zag ik per toeval een van de broers op de
Sorbonne terug. Oscar, die even oud was als ik en die ook filosofie was gaan studeren.
Daarna zag ik hem nog een keer tij dens een receptie bij Aubier en dat was een heel
ontroerend weerzien.
Ik hield erg van het paasfeest en de voorbereidingen ervan. Mijn moeder reinigde
al het vaatwerk en ik zie weer voor me hoe ze met een zaklamp onder het bed keek
om zich ervan te vergewissen dat geen kruimeltje brood aan haar waakzaamheid was
ontsnapt. Ik was doodsbang als ze de deur naar de overloop openmaakte om de profeet
Elia binnen te laten voor wie was gedekt aan de Seiderdis. Ik vond het heerlijk de
traditionele gezangen in het Hebreeuws te zingen, luisterde graag naar het opnoemen
van de zeven plagen van Egypte en naar de uitleg van mijn vader, die vertelde waarom
wij die avond bittere kruiden moesten eten en andere specifieke gerechten. En ik was
heel trots en geroerd dat ik moest antwoorden op de rituele vragen, die aan kinderen
worden gesteld tijdens de Seideravond. Ik hield ook van het Poerimfeest waarop
mijn moeder ons bang maakte door enge maskers op te zetten; het Simrathorahfeest
waarop je mijn vader met andere chassidiem in de synagoge zag dansen terwijl ze
de thorarollen, die wij later gingen kussen, hoog in de lucht hielden. En het
Loofhuttenfeest waarop wij verschillende dagen in tenten van loof aten, die speciaal
voor dat doel op onze overloop waren opgezet.

VIII.
Het echte gevaar: gescheiden te worden van mijn moeder. Toen ik tussen twee en
drie jaar was verloor ik haar in het park van de Sacré-Coeur even uit het oog en begon
te krijsen. Toen ik als drieëneenhalfjarige met mijn zus Rachel van zeven op
vakantiekamp werd gestuurd in Berck-Plage, week ik geen centimeter van mijn zusjes
zijde. Ik achtervolgde haar tot in de wc, en ze was gedwongen om te spelen en te
zwemmen met de ‘kleintjes’ omdat ze bij mij moest blijven. Op een dag toen we
zakdoekje leggen in het bos speelden, had mijn zus de zakdoek en rende zij dus hard
weg. Ik dacht dat ze niet meer terugkwam en rende achter haar aan.
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Geïrriteerd pakte de leidster me op, bracht me ver van het spel en liet me alleen achter
ondanks mijn gekrijs. Ik viel flauw en raakte weer bij bewustzijn in de ziekenboeg,
waar ik verschillende dagen ziek bleef liggen totdat we teruggingen.
Gare du Nord: met mijn neus tegen het raampje speur ik verwoed naar mijn ouders
en zie ten slotte de glimlach van mijn vader: ik ben ‘gered’. Na dit drama veranderde
ik van karakter, ik werd lichtgeraakt en huilerig en zoog altijd op mijn duim.
Toen ik terug uit Merville was, bleef ik thuis bij mijn moeder. Omdat ik niet meer
naar school ging, speelde ik voor lerares en leerde mijn moeder Frans lezen en
schrijven (met behulp van het leerboek Antoine et Antoinette dat ik had bewaard).
We breiden samen met slechte wol. Net als toen ik de bof had en veertig dagen lang
niet meer naar school kon, had ik mijn moeder weer hele dagen voor mij alleen.
Zo nu en dan kwamen vriendinnen, vrouwen van gedeporteerden, bij ons op bezoek.
Een van hen had, zo vertelde ze, ‘iets gehoord’ van haar man toen ze bij een
kaartlegster was. Wij togen ook naar rue des Charbonniers om vragen te stellen aan
de tarotkaarten. De helderziende, die zeer lucide was, verklaarde dat mijn vader werd
bedreigd door een groot gevaar. Ze zag hem omringd door vlammen en ook door
hoge rokende schoorstenen. Toen we bij boulevard Ornano naar buiten liepen, waren
mijn moeder en ik er niet gerust op, en dat is nog zacht uitgedrukt. We waren ervan
overtuigd dat de occulte wetenschappen veel wisten over mensen die verdwenen
zonder iets van zich te laten horen.

IX.
De razzia's kwamen steeds vaker voor en mijn moeder durfde mij niet meer bij zich
te houden. Ze ondernam opnieuw pogingen mij te laten onderduiken. Eerst op het
platteland, in de Somme. Ik bleef er twee dagen huilen en weigerde ieder voedsel.
Mijn moeder haalde me terug en besloot me in Parijs te verstoppen, waar ze me
makkelijker kon opzoeken. Ik was in rue du Département welkom bij een nogal
sympathieke familie die veel boeken tot mijn beschikking stelde. Ik bleef er een
week. Ik werd ook verborgen in Hópital Claude Bernard op de afdeling voor
besmettelijke ziektes. Ik lag geïsoleerd alsof ik roodvonk had gehad. De verpleegsters
lieten me wol tot knotten opwinden en gaven me stapels stripverhalen: ik las Bibi
Fricotin en Les pieds Nickelés waardoor ik het drie dagen uithield. Daarna werd ik
ondergebracht in een internaat in rue
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des Petits-Ménages, waar ik voor het eerst slaapzalen zag en koolraap at en waar ik
vol aandacht op het bezoekvan mijn moeder wachtte die zelfgemaakte peperkoek
van druivensuiker voor me meebracht. Ik hoopte vooral dat ze me terug zou halen
en eens te meer weigerde ik varkensvlees te eten.
Toen bleef er nog een mogelijkheid over me te verbergen in een tehuis voor joodse
kinderen waar ik koosjer kon blijven eten.
We gingen naar rue Lamarck. Ik had de hik en braakte bij aankomst. Mijn moeder
vulde papieren in en vertrok. Op de trap hoorde ze me huilen, krijsen. Ze kwam weer
terug en ik ging met haar mee.
Tijdens de daaropvolgende nacht ging de Gestapo naar rue Lamarck en de joodse
kinderen werden gedeporteerd. Mijn moeder schreeuwde dat het een wonder was en
besloot me in het vervolg bij zich te houden, wat er ook gebeurde.
‘Het’ liet niet meer lang op zich wachten.
Negen (?) februari, acht uur 's avonds. We zitten in de keuken groentesoep te eten.
Er wordt geklopt. Er komt een man binnen: ‘U moet met uw zes kinderen onderduiken,
u staat op de lijst voor vanavond.’ Hij gaat ervandoor.
Ik heb hem nooit teruggezien.
Wanneer er geruchten over razzia's waren, gingen we nu eens bij de een, dan weer
bij de ander slapen. Ik herinner me dat we een nacht sliepen bij de verkoopster van
Maggi-melk; een dikke, zwarte kat kwam spinnen op het bed waarop mijn moeder
en ik lagen. Een andere nacht kreeg ik onderdak (deze keer was ik zonder mijn
moeder) bij de apotheekster die beneden ons woonde. (Ik was dol op haar. Ze gaf
ons grote reclameborden cadeau om mee te spelen, reclameborden die me fascineerden
en intrigeerden.) Gezamenlijk ontbeten we de volgende ochtend met een prachtig
theeservies, en ze gaf me Voyages de Gulliver cadeau.
Maar meestal zochten we onze toevlucht bij ‘de dame van rue Labat’. Ze was een
vroegere buurvrouw van mijn ouders toen ze nog in rue des Poissonniers woonden.
Ze had mijn moeder op straat opgemerkt, die achter een kinderwagen aanliep met
daarin ‘zulke mooie blonde kindertjes’, en ze vroeg naar onze gezondheid. ‘Dat is
een vrouw die van kinderen houdt,’ had mijn moeder gezegd. Die kan ons niet op
straat laten staan.
Zonder onze groentesoep op te eten, zonder ons helemaal te rea-
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liseren wat de onbekende had gezegd, gingen we naar haar toe. Een metrostation
scheidt rue Ordoner van rue Labat. Rue Marcadet ligt in het midden. Het lijkt
eindeloos en ik braak tijdens de hele rit.
Ze was thuis. Ze verzorgde haar zus die maagkanker had. Ze wilde ons voor een
nacht onderdak verschaffen en bood ons gepocheerde eieren aan. Ze was in haar
peignoir, ik vond haar erg mooi, zacht en hartelijk. Ik vergat bijna waardoor we die
avond bij haar terecht waren gekomen.
* De Romeinse cijfers verwijzen naar de hoofdstukken uit ‘Rue Ordener,
rue Labat’
Vertaling Désirée Schyns
Illustratie blz 86 Sarah Kofman
Foto Ellen Stevens
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Patricia Lasoen
De tuin
Er waren dagen dat Laura opstond met een absolute afkeer voor het aanraken van
dingen. Meestal begon het al in bed, voor ze opstond. Ze begon haar duimnagels af
te bijten. Eerst een klein beetje van de bovenkant van de nagel maar als die dan te
recht en rafelig werd, beet ze ten slotte de nagel helemaal af, tot in de hoek, zodat
het vlees en de huid aan de bovenkant van haar duimen geïrriteerd raakten. Als ze
dan na het lezen van allerlei reclameblaadjes en oude kranten, die naast haar bed
lagen opgestapeld, vond dat ze aan de dag moest beginnen, wist ze zodra ze het brood
vastnam - de broodzak alleen al die licht vettig aanvoelde en die vervelend knisperde
bij het dichtplooien - dat ze vandaag niet tegen de dingen kon. Als ze alleen al dacht
aan het effen schuren van de suède schoenen vol regenkringen

Lust en Gratie. Jaargang 14

96
met het puimsteenachtige sponsje, dan huiverde ze al voor ze de ruwe huid van het
sponsje voelde.
Terwijl ze koffie dronk, ergerde ze zich aan het randje van het kopje dat haar
bovenlip raakte. Over de gootsteen heen met de druppelende kraan keek ze naar
buiten, naar de tuin. Op deze dagen kon ze haar ogen niet goed fixeren. Dat merkte
ze toen ze wilde lezen, ze kreeg een wazige indruk van alle voorwerpen die afgelegen
waren en het was alsof ze scheel keek of duizelig werd.
Het is de goeie tijd niet meer voor snoeien en enten, dacht ze, dat had vroeger
moeten gebeuren, tussen nieuwe maan en eerste kwartier, net na de koude dagen.
Zou de pruimelaar ook dit jaar wel bloesems maar geen vruchten dragen? De spleten
en barsten in het onlangs geboende tafelblad vond ze verdacht en bijna
weerzinwekkend. God weet hoeveel mijten, bacteriën en kleine organismen daarin
huisden, waar we helemaal geen weet van hadden maar die ons eeuwen en eeuwen
waren voorafgegaan en die ons eeuwen en eeuwen zouden overleven.
In de tuin voorspelden de voorjaarsplanten met kleine scheuten een nieuw seizoen.
Onder de rottende laag bladeren en verdorde stengels kwamen, als je ze met je handen
wegduwde, kleine groeisels te voorschijn. Sommige scheutjes waren krom en gelig
en hadden geen lucht genoeg. Dat kwam door de overal woekeren-
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de lisplant die ze binnenkort naar een verre hoek in de tuin zou verplaatsen of beter
nog aan de rand van die plek met dorre planten, waar een vijver moest komen.
De tuin interesseerde haar minder dan vroeger. Dat er kleine plantjes met het
onkruid mee uitgerukt werden, dat het fluwelige mos kapot ging onder de
onbarmhartige grasmaaier, dat de gesnoeide berkeboom er akelig, bijna obsceen
uitzag, met zijn korte stompe zijtakken die als kromme hangende penissen in halve
erectie waren overgebleven na het genadeloze snoeiwerk. Het kon haar weinig schelen.
Ze registreerde het en zag het stuk gaan en sterven van de dingen en planten meer
en meer als een onafwendbaar verschijnsel, passend in een groter geheel.
Ze dacht aan een van de laatste bezoeken van haar moeder. Die had meteen
opgemerkt dat haar tuinman een knappe man was, met bijna zwart, dik krulhaar, hele
witte, regelmatige tanden en blauw-groene ogen die haar ontzettend vrank aankeken,
de eerste keer al. Hij had stevige benen en polsen. Slechts gekleed in korte shorts
maaide hij het gras, je zag bij elke duw tegen de grasmachine de spieren van zijn
gebruinde buik spannen.
‘Wat een mooie tuinman heb je daar, Laura,’ zei haar moeder die door het raam
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keek. Haar stem klonk meisjesachtig. Maar toen ze even later het gebroken kristallen
schaaltje op Laura's toilettafel zag, zei ze met een heel andere stem: ‘Ach ja, alles
gaat nu eenmaal kapot, niets blijft heel.’
Ze was het niet gewend om haar moeder zoiets te horen zeggen. Haar moeder die
elk gebroken bord wilde lijmen, elke vlek hardnekkig te lijf ging en van sommige
mogelijke vlekken vooraf bijna dreigend zei: ‘Pas op, die gaan er nooit meer uit!’
Haar moeder die het de moeite waard vond om alle bloemen af te snijden die in de
tuin stonden, te veel om alle vazen mee te vullen.
De tuinman had de eerste keer dat hij kwam werken haar hand vastgepakt omdat
ze zich kwetste aan een splinter. Later zei hij dat hij bij de eerste blik in haar ogen
besloot haar te zullen bezitten, haar te neuken, zei hij - het klonk zelfs niet vulgair
uit zijn mond - zo erg meende hij het, en het was ook gebeurd, niet zozeer uit lust,
dacht ze, als wel omdat ze het heerlijk vond zo begeerd te worden.
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Christa Stevens
Het geval Beyala
De vrouw wordt op haar knieën geboren voor de voeten van de man.
voor Jan-Kees
Het is vreemd gesteld met de westerse belangstelling voor Afrikaanse literatuur. Het
lijkt wel of het gros der literaire kritiek en uitgeverijen alleen is geïnteresseerd in
Afrikaanse auteurs als ze het tot een geval hebben geschopt. Toen de Nigeriaanse
schrijver Ken Saro-Wiwa op de dodenlijst van het militaire regime van Nigeria werd
geplaatst, bleek de pers zijn politieke activiteiten te prefereren boven zijn literaire.
Wrang toeval of niet, in Nederland is de literaire aandacht voor Saro-Wiwa snel
ingehaald door zijn executie in november 1995. Ook de belangstelling voor de
Congolees Sony Labou Tansi, de auteur van een formidabel satirisch en surrealistisch
oeuvre dat een blauwdruk is van het huidige, op de rand van de waanzin balancerende
Congo-Brazzaville, is buiten-literair: het is niet het werk waarin de kritiek is
geïnteresseerd maar de dood van de auteur in 1994. De vraag of Tansi aan een maladie
infectueuse, ofte wel aids, is overleden dan wel als minister van het schaduw-kabinet
is vermoord, spreekt kennelijk meer tot de verbeelding dan zijn boeken.
Een literaire prijs is een andere manier waarop een Afrikaanse auteur aandacht
kan krijgen. Denk aan de Nobelprijs voor Wole Soyinka, de Booker Prize voor Ben
Okri, de Commonwealth Writer's Prize voor Tsitsi Dangarembga en de Noma Award
voor Chenjerai Hove. Deze eer viel ook de Kameroense, in Frankrijk woonachtige
Calyxthe Beyala (1961) ten deel. Beyala was al gelauwerd met een Afrikaanse en
een Franse literaire prijs toen zij vorig jaar de Grand Prix du Roman van de illustere
Académie frangaise mocht ontvangen voor Les honneurs perdus (1996). Al jaren
verrijkt deze schrijfster de Franse letteren met romans waarin met evenveel verve
als liefde de bewoners van New-Bell, de sloppenwijkvan Douala, en de Afrikaanse
gemeenschap van de Parijse wijk Belleville worden beschreven. Beyala groeide zelf
op in New-Bell, in een arm, kroostrijk en vaderloos gezin, en
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dankt naar eigen zeggen haar carrière aan een oudere zuster die de kleine Calyxthe
naar school stuurde omdat zij dat zelf nooit had gemogen. Nu woont Beyala in Parijs,
vlak bij Belleville, waar zij zich met haar kinderen heeft gevestigd na een mislukt
huwelijk met de witte prins die haar redde uit New-Bell. Deze biografische gegevens
zijn in allerlei variaties terug te vinden in haar romans.

Plagiaat
Beyala's erkenning door de Académie weerspiegelt de immens grote populariteit die
zij zowel in Frankrijk als in Franstalig Afrika geniet. C'est le soleil qui m'a brûlée
(1987), haar debuut, was meteen een succes. Van elkvan de zeven romans die zij tot
nu toe schreef, werden meer dan honderdvijftigduizend exemplaren verkocht
(driehonderdduizend als je de pocket- en boekenclubedities meerekent). Binnen de
Afrikaanse literatuur neemt Calyxthe Beyala een bijzondere positie in, zeker voor
een vrouw: zij kan van de opbrengst van haar boeken leven.
Nog voordat één letter van Beyala in het Nederlands vertaald is, heeft ook zij de
pers al bereikt in de vorm van een affaire, een schandaal. De schrijfster heeft zich
veelvuldig schuldig gemaakt aan plagiaat. Daags na de uitreiking van de
Académie-prijs werd bekend dat zij zich in het bekroonde werk had bediend van
passages uit The Famished Road, de bestseller van de Nigeriaanse auteur Ben Okri.
De Franse pers schreeuwde moord en brand, en er werden nieuwe voorbeelden
gevonden in eerder verschenen romans. Met de kanttekening dat het slechts een
selectie betrof, zijn de gevonden gevallen inmiddels uitgespeld met citaten van de
gewraakte passages en hun bronnen: romans van Alice Walker, Romain Gary, Howard
Buten en Paule Constant. Bovendien werd fijntjes in herinnering gebracht dat Beyala
en haar uitgever een paar maanden voor de prijs wegens plagiaat in Le petit prince
de Belleville (1992) door een Franse rechter tot een fikse boete en schrapping van
de overgeschreven passages waren veroordeeld. De plagiaatvoorbeelden in Beyala's
werk zijn zo onomstotelijk aanwezig dat je je afvraagt of de eerwaarde juryleden
van de Académie hun huiswerk wel goed hebben gedaan toen ze haar de prijs
toekenden. Boze stemmen beweren dat hun motieven niet literair, maar politiek
waren: het ging hen er om de francophonie, zoals de Fransen hun culturele imperium
betitelen, te promoten door een Franstalige, zwarte, Afrikaanse vrouw, te bekronen.
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Sindsdien is de literaire pers in twee kampen verdeeld. Tegenover de heksenjacht
die het tijdschrift Lire tegen Beyala voert, staan sympathisanten. Zij schermen met
argumenten als ‘plagiaat is een lastig genre’, waarmee ze doelen op de lange traditie
van het literaire citaat dat door de postmoderne literatuur zelfs tot keurmerk is
uitgeroepen. Of ze minimaliseren Beyala's overschrijfpraktijken door erop te wijzen
dat deze nooit plaatsvinden waar je het zou mogen verwachten, zoals in relatie tot
de plot, een personage, of het thema, maar dat het slechts zinssnedes betreft. Wat in
ieder geval pleit voor Beyala is dat Le petit prince de Belleville zonder de gewraakte
passages toch als een huis overeind blijft staan.

De schaamte voorbij
Ondanks alle commotie vormen Beyala's boeken een unieke stem, zowel binnen de
hedendaagse Afrikaanse als binnen de Franse literatuur. Met Werewere Liking
(Kameroen), Angèle Rawiri (Gabon) en Véronique Tadjo (Ivoorkust) maakt Beyala
deel uit van een jonge generatie Afrikaanse schrijfsters die op een agressieve, weinig
verhullende manier de minachting voor en de uitbuiting van vrouwen aan de kaak
stelt. De romans van Mariama Ba, de meest bekende schrijfster van de voorgaande
generatie, verbleken tegenover die van Beyala, ondanks de gelijkenis in thematiek,
tot larmoyante huwelijksdrama's.
Beyala kan de meest provocerende van haar generatie worden genoemd. Zeker in
haar eerste boeken, waarin zij de seksualiteit inzet om te laten zien wat er allemaal
schort aan de seksuele moraal en de verhouding tussen de geslachten. De vaak rauwe,
gewelddadige scènes roepen een beklemmende sfeer op waarin vrouwen gedoemd
zijn het eeuwige slachtoffer te blijven. Deze eerste romans staan trouwens in schril
contrast met de kluchtige boeken die Beyala wijdde aan de Afrikaanse immigranten
in Parijs: Le petit prince de Belleville en het vervolg, Maman a un amant (1993). In
deze romans komen veel smeuïge details voor, nu echter op een luchtige,
zinnenprikkelende toon. Maar deze verhalen worden dan ook verteld vanuit het
onschuldige oogpunt van het tienjarige jongetje Loukoum.
GRATIE O ESSAY
Beyala's romans zijn vaak als pornografisch afgedaan door critici die haar verwijten
dat zij inspeelt op de erotische en exotische verwachtingen van haar westerse publiek
en liever wil provoceren dan overtuigen. Hoe het ook zij, Beyala heeft haar thematiek
zorgvuldig ge-
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kozen en geeft die in al haar romans een nieuwe gestalte. Daarbij komt prostitutie
veelvuldig ter sprake, op zich al een heikel onderwerp. Ateba, de hoofdpersoon van
C'est le soleil qui m'a brûlée, is de dochter van een prostituee. De tante die haar
opvoedt, confronteert haar onophoudelijk met dit gegeven, terwijl zij zelf de ‘liefde’
en steun nodig heeft van een serie opeenvolgende ‘ooms’. Tanga uit Tu t'appelleras
Tanga is zelf prostituee. Zij is tot prostitutie gedwongen door haar moeder, die haar
bovendien aanklaagt bij het dorpstribunaal wanneer Tanga zich wil bevrijden. Dat
de moeder in het gelijk wordt gesteld, is een teken van de hypocrisie van de sociale
omgeving waarin het lichaam van een vrouw vrij beschikbaar is voor haar echtgenoot
of, bij gebrek daaraan, voor elke andere man. Ook in Le petit prince de Belleville en
Maman a un amant verdienen vrouwen de kost via het trottoir, en in Assèze l'Africaine
(1994) komt een flamboyante courtisane voor, la Comtesse, die liefde geeft in ruil
voor comfort en bezit.
In deze omgeving van seksuele lijfeigenschap en prostitutie als sociaal
geaccepteerde bron van inkomsten proberen Beyala's heldinnen - meisjes nog, op
zoek naar hun vrouwelijkheid - hun weg te vinden. Nieuwsgierig naar de lust en de
liefde moeten ze zien te laveren tussen de enorme seksuele pressie van mannen en
hun maagdelijkheid, die zij letterlijk tot elke prijs dienen te bewaren voor de hoogste
bieder. De vernederingen waarmee dit gepaard gaat, laat Beyala in haar romans zien:
menige heldin wordt maandelijks onderworpen aan de rite van het ei dat tegen haar
vagina wordt geduwd om de ongeschonden staat ervan te controleren.
Gunt Beyala haar heldinnen een uitweg uit hun uitzichtloze situaties? Ateba geeft
op een gegeven moment haar maagdelijkheid gewoon op, de vernederingen en de
verleidingsstreken van de mannen uit haar omgeving beu. De liefde blijkt evenwel
niet te zijn wat er van werd gezegd, en Ateba heeft dan ook overvloedige
castratiefantasieën: ‘En als ze eens de loop van de geschiedenis stopzette en zijn
geslacht met haar tanden afrukte? En als ze eens met haar scherpe nagels zijn
onderbuik bewerkte? Ze zou van zijn haren een ragout kunnen maken die net zo
zwart en zoet was als de schaduw die je door het felle licht geïrriteerde zintuigen
kalmeert.’ Het blijft echter bij fantasieën. Vechtend tegen de algehele moraal dat ‘de
vrouw het niets is dat het alles doet bestaan’ weet zij aan het einde van de roman
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geen andere uitweg dan de man die haar lijflijk met die moraal confronteert, te
vermoorden.
Tanga, het meisje dat door haar moeder wordt geprostitueerd en gevangen gezet,
kan zich alleen maar redden door zich op een symbolische manier van het enige
vrouwbeeld dat ze kent, haar moeder, te ontdoen: ‘Ik destructureer mijn moeder! Het
is een geboortebewijs... Ik ontsnap aan haar en gooi haar eruit.’ Deze verwerping
heeft ook haar prijs voor Tanga, namelijk haar eigen moederschap: ‘Ik wil me niet
vermenigvuldigen. Ik wil mijn buik niet lenen om er een leven te laten ontstaan.’ In
een samenleving waar een vrouw zonder kinderen een schande voor zichzelf en voor
God en vaderland is, moet deze afstand van het moederschap zowel een wanhoopsdaad
als een revolte zijn.

De (on)werkelijkheid van de misere
Een wereld van promiscuïteit, geweld, onverschilligheid en eigenbelang - dit is het
portret dat Beyala schetst van de moderne Afrikaanse samenleving. Vanaf haar eerste
roman laat Beyala zien dat Afrika letterlijk in de modder is vastgelopen: ‘de mensen
beperken er de oneindigheid, ze copuleren en fokken... ze wachten en hopen, slepen
zich voort op hun poten die hen niet meer kunnen houden...’ Deze moedeloze
ondertoon wordt in haar laatste romans, Assèze l'Africaine en Les honneurs perdus,
uitgebreid met talloze beschrijvingen van wantoestanden. Geslepen politici kopen
met etenswaren de voorkeursstemmen van volkswijken op, projectontwikkelaars
gebruiken ontwikkelingsgeld om een heel dorp te verplaatsen naar een godvergeten
plek en de handige lemen bankjes waarvan de meeste woonerven zijn voorzien,
blijken bij nader inzien de grafjes te zijn van baby's die zijn gevoed met een
kankerverwekkend melkpoeder. Dit soort aan het surreële grenzende scènes zijn
geen literaire trucjes, verzekert de vertelster in Les honneurs perdus. ‘Als het irreële
de boventoon voert in het dagelijkse leven, moet je er rekening mee houden.’
Schuldig aan deze onwerkelijkheid is de verkwanselde maatschappij die het
moderne, postkoloniale Afrika is geworden. Aan de ene kant heb je de ‘vergetenen
van de onderontwikkeling: boeren zonder land, gediplomeerde arbeiders zonder
kwalificaties of werk, sjaggeraars, i diamantzoekers, vrouwen die aan de straat hun
goeie naam verlenen’. Aan de andere kant heb je de ‘absurde politieke verhoudingen
die
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normale mensen veranderen in dieven, omkopers, superbedriegers, verklikkers en
angsthazen’. Afrikaanse auteurs vóór Beyala hebben al soortgelijke, hoewel minder
exuberante, klaagzangen gehouden over het op drift geslagen Afrika. Maar terwijl
zij de schuld geven aan de voormalige kolonisator of aan de nieuwe elite, wijst Beyala
de Afri-kaanse samenleving zelf als schuldige aan. Afrika is een immense
‘wachtkamer’ geworden, volgens de auteur, waar niemand de hand in eigen boezem
durft te steken: ‘het is een ingestorte wereld. Denken ze dat ze ooit nog uit hun misère
kunnen komen? Niemand die het voortouw wil nemen.’
Beyala's romans maken de balans op van bijna veertig jaar onafhankelijkheid en
de uitkomst is vernietigend. In deze context krijgt het feminisme van de schrijfster
een symbolische meerwaarde. Want een samenleving waar ‘het gezicht van het
Kwade dat van een vrouw is’ en waar adviezen gelden als ‘sla je vrouw en je dochters;
als jij niet weet waarom, zij weten het wel’ laat zien dat ze, juist doordat vrouwen
tot zondebok zijn gedegradeerd, is vervallen tot een beschamend niveau.

Vrouwenspiegelbeelden
‘Ik vertegenwoordig een continent,’ zegt Assèze, wier kans op overleven in het
geding is. ‘Ik ben geboren als onderontwikkelde. Maar ik leid het leven van een
uitstervende.’ Om te overleven vertrekt Assèze, net als Saïda in Les honneurs perdus,
naar Europa, naar Parijs. Als zwarte vrouwen zonder verblijfsvergunning, zonder
inkomen, woning, opleiding of man komen ze er snel achter dat Parijs geen oplossing
biedt. Aanpassingsproblemen, kou en sociale onzichtbaarheid bepalen de orde van
de dag, terwijl er ook nog zoiets bestaat als de ‘Afrikaanse stam’ van Belleville, een
zootje ongeregeld van Afrikaanse mannen van allerlei komaf die alles in het werk
stellen om de privileges van hun sekse te bewaren.
Maar zowel Assèze en Saïda blijven hardnekkig op zoek naar het geluk en respect
dat een echtgenoot hun kan geven, de eerste door urenlange wandelingen door Parijs
te maken met haar geblondeerde en huidgebleekte Afrikaanse vriendinnen, speurend
naar de man van hun dromen; de tweede, stukken naïever dan Assèze, door trots te
wapperen met het maagdelijkheidscertificaat dat zij bij haar vertrek uit Afrika heeft
meegekregen. Uiteindelijk slagen de twee vrouwen in hun zoektocht, in beide gevallen
bij een man die geen Afrikaan is.
Dat Beyala geen keukenmeidenromantiek beschrijft, blijkt uit het
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feit dat de liefde weliswaar het resultaat, maar niet de weg is die afgelegd moet
worden om ergens te komen. Assèze, Saïda en de Malinese M'ammaryam uit Maman
a un amant nemen, door schade en schande wijs geworden, het besluit om zich te
ontwikkelen: niet alleen via de school, maar ook via de omgang met anderen, door
hun sociale contacten. M'ammaryam bijvoorbeeld onttrekt zich aan haar
bullebakkerige, polygame en overspelige echtgenoot door op vijftigjarige leeftijd
een minnaar te nemen, een blanke nog wel, en te leren lezen en schrijven vrouweneducatie en seksuele bevrijding gaan samen bij Beyala. Ten slotte keert zij
weer bij haar echtgenoot terug, maar niet nadat beiden over eikaars gevoelens en
wensen hebben leren praten.
Om tot persoonlijke ontwikkeling te komen zijn vriendschappen onontbeerlijk
voor de heldinnen: zij worden allen geflankeerd door een vriendin. Opvallend is dat
deze vriendin een tegenpool is: ze heeft niet alleen een spiegelfunctie, maar vaak
ook de rol van katalysator. Ateba's vriendin Irene is een prostituee. Op het moment
dat zij besluit een ander leven te gaan leiden, overlijdt zij aan de gevolgen van een
abortus. Tanga deelt de gevangenis met een Europese vrouw, wier mislukte
liefdesgeschiedenis met een Afrikaan in het niet valt naast Tanga's ellende. Assèze
groeit op met haar mooie, rijke en ontwikkelde nichtje Sorraya die in Assèze alles
beschimpt en ridiculiseert wat haar aan Afrika doet denken. Saïda werkt als hulp in
de huishouding bij Ngaremba, een Senegalese die alles heeft wat Saïda niet heeft:
een opleiding, een huis, een inkomen, een kind en een minnaar. Maar zowel Sorraya
als Ngaremba plegen zelfmoord, de een omdat zij er achter komt dat haar zogenaamde
succesvolle carrière geen warmte in haar leven heeft gebracht, de ander omdat zij
via de onhandige en de van alle mogelijkheden verstoken Saïda geconfronteerd wordt
met haar eigen mislukkingen.
Beyala schetst nogal verscheurde, hopeloze situaties. Haar heldinnen leren omgaan
met de eisen die de werkelijkheid stelt, maar leiden daardoor een miserabel leven.
Hun ogenschijnlijk succesvolle tegenmodellen daarentegen, die droomden van een
ander, beter en vooral niet Afrikaans leven, blijken in een bedrieglijke fictie terecht
te zijn gekomen. Waar en welke nu de mogelijkheden zijn van de ‘nieuwe’ Afrikaanse
vrouw, laat Beyala gelukkig in het ongewisse. Dat haar weg lang en ongeplaveid zal
zijn vormt daarbij haar inzet.
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Medewerk[st]ers
Margot Dijkgraaf [1960] is romaniste en schrijft kritieken over Franse literatuur
voor NRC Handelsblad. Michelle Grangaud [ALGIERS, 1941] is schrijfster. Zij
stond eerst voor de klas als lerares Latijn en Frans; sinds enkele jaren werkt ze
als ambtenaar op het ministerie van Onderwijs. Voor verdere gegevens: zie de
inleiding van Jan H. Mysjkin. Joke J. Hermsen [1961] is als filosoof verbonden
aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Brabant in
Tilburg en stelde onlangs de bundel Het denken van de ander (1997) samen.
Patricia Lasoen [BRUGGE, 1948] studeerde Germaanse Filologie. Haar
afstudeerscriptie, die destijds de aandacht trok, was Communicatie als
kernprobleem in de moderne poëzie (1970). Zij publiceerde acht gedichtenbundels
bij Manteau. Haar laatste bundel verscheen bij De Prom: De wanhoop van Petit
Robert (1993). Haar romandebuut verscheen bij Houtekiet: De geur van rood
(1991). Jan H. Mysjkin [1955] woont en werkt in Parijs. Binnenkort worden
van hem verwacht: Cose naturali van Paul Louis Rossi (vertaalde poëzie, 1997);
Brand's Heide (vertaalde roman, 1997), het middenluik van de Noboddady's
Kinder-trilogie van Arno Schmidt, waarvan het eerste deel Uit het leven van een
faun verscheen in 1996; Ich, oder... (poëzie, 1998). Philippe Noble [1949] is
romanisten neerlandicus. Hij vertaalde in het Frans o.a. werk van J. Bernlef,
Etty Hillesum, Harry Mulisch, Cees Nooteboom. Momenteel is hij directeur van
Maison Descartes, het Frans cultureel centrum in Amsterdam. Chaja Polak is
schrijfster. Zij volgde de avondopleiding ‘Vrije grafiek’ aan de Gerrit Rietveld
Academie in Amsterdam. Later legde zij zich geheel op het schrijven toe. Haar
laatste twee romans zijn: Stenen halzen (1994) en Tweede vader (1996). In oktober
1997 verscheen de novelle Zomersonate. Désirée Schyns [1959] is literair
vertaalster Frans en schrijft recensies over Maghreb-literatuur voor Trouw.
Christa Stevens [1959] is als romaniste verbonden aan de Universiteit van
Amsterdam en is werkzaam in het Maison Africaine te Amsterdam. Kirsten
van Zeijl [1973] studeerde Taal-en Cultuurstudies in Tilburg. Zij won met haar
afstudeerscriptie over Assia Djebar de Fokkelien van Dijk-Hemmes Prijs (1996),
een emancipatieprijs. Momenteel studeert zij in Frankrijk Franse Letterkunde
aan de l'Université Paris-Nord (XIII).

Lust en Gratie. Jaargang 14

4

[Nummer 56]
Charlotte Delbo
‘Ik ben in Auschwitz gestorven en niemand die het ziet.’
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De Franse schrijfster Charlotte Delbo (1913-1985) overleefde Auschwitz. Na de
oorlog schreef zij een aantal toneelstukken en essays die stuk voor stuk in relatie
staan tot haar kampervaringen. Haar beroemdste werk is de trilogie Auschwitz et
après. Het eerste deel daarvan Aucun de nous ne reviendra (‘Niemand van ons zal
terugkeren’) schreef ze al in 1946. Het verscheen pas in 1965 omdat ze er zeker van
wilde zijn dat het de tijd kon doorstaan. Het tweede deel Une connaissance inutile
(‘Onbruikbare kennis’), dat zij eveneens grotendeels in de jaren veertig schreef,
verscheen in 1970. Spoedig daarna zag het derde deel Mesure de nos jours (‘Maat
van onze dagen’, 1971) het licht. In 1985, het jaar waarin zij overleed, verscheen
nog een laatste klein meesterwerk: La mémoire et les jours (‘Het geheugen en de
dagen’). Dat werd, samen met haar trilogie, de afgelopen jaren in het Engels vertaald.
Sindsdien staat Delbo in de Verenigde Staten in het centrum van de belangstelling.
In Nederland is haar werk nagenoeg onopgemerkt gebleven. Zelfs S. Dresden
besteedde er in zijn Vervolging, vernietiging, literatuur (1991) geen aandacht aan.
In de teksten van Charlotte Delbo bestaan vaak twee hedens naast elkaar: het hier
en nu, en het nu van het kamp. In zijn essay over Delbo's werk gaat Ernst van Alphen
nader in op het gebruik van de tijd in haar verhalen en notities, en de morele dilemma's
die zij daarmee het hoofd probeerde te bieden. Mieke Bal vertaalde in nauw overleg
met Ernst van Alphen enkele teksten uit de trilogie Auschwitz et après.
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Ernst van Alphen
De huid van de herinnering
Charlotte Delbo: teksten van een overlevende
In het tijdschrift American Imago verscheen van Bessel van der Kolk en Onno van
der Hart het essay ‘The Intrusive Past; The Flexibility of Memory and the Engraving
of Trauma’ (1991), waarin zij de ideeën over herinnering en trauma van Pierre Janet
bespreken. Deze Franse psychiater, werkzaam aan het begin van deze eeuw, maakte
een onderscheid tussen ‘gewoonte-herinnering’, ‘narratieve herinnering’ en
‘traumatische herinnering’. Onder gewoonte-herinnering verstaat Janet de
automatische integratie van nieuwe informatie zonder dat er veel aandacht wordt
besteed aan wat er gebeurt. Dit type automatische synthese is een vermogen dat
mensen met dieren gemeen hebben. De narratieve herinnering, een uniek menselijk
vermogen, wordt gevormd uit de mentale constructies die mensen aanwenden om
hun ervaringen te kunnen begrijpen. Alledaagse ervaringen worden automatisch in
al bestaande mentale constructies geassimileerd.
Sommige gebeurtenissen bieden echter weerstand bij deze assimilatie.
Angstaanjagende of totaal nieuwe ervaringen passen soms niet in bestaande cognitieve
schema's. Zij worden bijzonder helder herinnerd of hun integratie is totaal onmogelijk.
De herinnering aan ervaringen die niet kunnen worden geïntegreerd, wordt op een
andere manier opgeslagen. Zij is niet onder normale voorwaarden ‘oproep-baar’. Het
is slechts voor het gemak dat Janet deze niet-integreerbare gebeurtenissen traumatische
herinneringen heeft genoemd. Trauma is geen herinnering, het maakt herinneren
juist onmogelijk - het verschilt niet gradueel maar fundamenteel van de herinnering.
Bij trauma is geen bewust besef van de gebeurtenissen mogelijk en bestaat derhalve
evenmin de mogelijkheid om de herinnering eraan naar behoeven te beheersen of te
controleren.
In de voorstelling van Janet wordt trauma begrepen als een mislukte ervaring, als
een gebeurtenis die nooit daadwerkelijk ervaren kon worden. Het is dit falen dat het
onmogelijk maakt om de gebeurtenis
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vrijwillig in herinnering te roepen. Daarom hebben herbelevingen van traumatische
gebeurtenissen nooit een narratieve vorm. Ze worden niet verteld, maar opnieuw
beleefd. Vertellen is een gecontroleerde activiteit en vereist beheersing van het verhaal
dat wordt verteld. De herbelevingen van traumatische gebeurtenissen nemen niet de
vorm aan van een vertelling, maar van drama. Een traumatische herbeleving is dan
ook afhankelijk van de tijd die de onderdelen van het ‘script’ in beslag nemen. De
manipulaties die een verteller aan kan wenden - uitweiden, inkorten, samenvatten,
benadrukken, verkleinen ofvergroten - kunnen niet door de ‘acteur’ van een
geschiedenis gebruikt worden. De acteur is ertoe veroordeeld het drama op te voeren
dat hij, ook al is het hem in het verleden overkomen, niet kan beheersen.
Ook in ander opzicht onderscheidt Janet de narratieve herinnering van de
traumatische herinnering, de laatste heeft namelijk in tegenstelling tot de eerste geen
sociale component: zij is tot niemand gericht. De trauma-patiënt richt zich niet
doelbewust tot een luisteraar; de traumatische herbeleving is een tragische, solitaire
activiteit. De narratieve herinnering daarentegen speelt zich af in een cultureel kader
dat de herinnering oproept en mogelijk maakt. Dat kader zorgt ervoor dat het verleden
in het heden betekenis heeft, dat het door anderen begrepen kan worden. Die anderen
kunnen op hun beurt met dat verleden sympathiseren of er met verbazing,
verbijstering, afgrijzen, of met welke reactie dan ook op reageren. Het is uiteindelijk
het antwoord van de aangesprokene dat de betekenis van de herinneringen bevestigt
en in die zin zelfs bepaalt.
Janets klinische onderscheid tussen de narratieve en de traumatische herinnering
betreft het verschil in afstand tot een gebeurtenis of een geschiedenis. Een narratieve
herinnering is retrospectief, vindt plaats na de gebeurtenis. Een traumatische
herinnering, of liever herbeleving, kent die afstand tot een gebeurtenis niet. De
persoon aan wie zich de herbeleving voltrekt, is nog steeds in de gebeurtenis. Wanneer
we de geschriften, en met name de autobiografische teksten, van de
holocaust-overlevende Charlotte Delbo lezen, hebben
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we het gevoel dat zij niet retrospectief over, maar vanuit Auschwitz vertelt. Dat komt
vooral door de manier waarop deze Franse schrijfster vertelt, maar ook door de
expliciete opmerkingen die zij af en toe maakt over de positie van de verteller. De
woorden die Delbo haar kampgenote Mado in de mond legt, gelden evenzeer voor
haarzelf:
In mij, in ons, gaat de tijd niet voorbij. Hij haalt nergens de scherpe kantjes
af, verslijt niets. Ik ben niet levend. Ik ben in Auschwitz gestorven en
niemand die het ziet.
Deze passage maakt duidelijk dat de traumatische herbeleving een andere
tijdsordening impliceert dan een conventionele vertelling zoals een getuigenis of
memoires. Als traumatische gebeurtenis is de holocaust niet-representeerbaar,
niet-vertelbaar.
De geijkte narratieve vorm is gebaseerd op een tijdsorde die chronologisch is, op
het idee dat de tijd verstrijkt en dat geschiedenissen een begin en een einde hebben.
Delbo's (her)beleving van Auschwitz loochenstraft die tijdsordening. Om die reden
doen haar autobiografische teksten ons beseffen - indringender dan welke vorm van
holocaust-literatuur dan ook - dat Auschwitz niet alleen een apocalyptisch moment
uit de menselijke geschiedenis is, maar ook de principes van de representatie in de
westerse cultuur heeft ontwricht.
Vaak is opgemerkt dat er een nieuw soort retorica nodig is om de realiteit van de
holocaust niet te vergeten. De conventionele middelen van representatie schieten
immers te kort. Charlotte Delbo slaagt er in om zo'n nieuwe retorica te ontwikkelen
door niet ‘over’ Auschwitz te vertellen maar door ons Auschwitz in zijn
‘onherinnerbaarheid’ te tonen.
Charlotte Delbo werd in 1913 in de buurt van Parijs geboren. In 1940 werkte ze als
assistent van de toneelimpressario Louis Jouvet. Tijdens de Duitse inval was zij met
zijn theatergezelschap op tournee in Zuid-Amerika. Ze besloot naar Parijs terug te
keren toen ze hoorde dat de Gestapo een kennis had geëxecuteerd. Via Portugal,
Spanje en Vichy-Frankrijk bereikte ze het bezette gebied. Ze sloot zich aan bij
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de verzetsgroep waar haar man Georges Dudach lid van was. In maart 1942 werden
zij door de Franse politie aangehouden in hun appartement. Ze werden aan de Gestapo
overgeleverd. Georges Dudach werd in mei 1942 geëxecuteerd. Charlotte Delbo
werd in januari 1943 naar Auschwitz gedeporteerd in een konvooi van
tweehonderddertig vrouwen. Het merendeel van deze vrouwen was niet joods, maar
actief geweest in het verzet. Van hen overleefden er slechts negenenveertig. In Le
convoi du 24 janvier (1965) schrijft Delbo over dit konvooi. Van alle gedeporteerden
geeft zij korte biografieën. Ook verschaft zij statistische gegevens over de relaties
tussen overleven en leeftijd, beroep, politiek engagement en opleiding.
Delbo verbleef tot 1944 in Auschwitz en in het daar nabijgelegen kamp Raisko.
Daarna werd ze naar Ravensbrück gestuurd. Kort voor de beëindiging van de oorlog
werd ze aan het Rode Kruis overgeleverd, dat haar naar Zweden overbracht om te
herstellen van de ontberingen.
Hoewel de autobiografische teksten van Charlotte Delbo ver boven die van de
gemiddelde holocaust-memoires uitsteken en literair gezien te vergelijken zijn met
de gedichten van Paul Celan, zijn zij in Nederland slechts aan weinigen bekend.
Lawrence Langer, die een inleiding schreef bij de Engelse vertaling van Delbo's
beroemdste werk, de trilogie Auschwitz et après (Auschwitz and After, 1995),
suggereert dat dit komt omdat de vertelster zich nooit als heldin presenteert, maar
altijd als slachtoffer. Is het taalgebruik van Delbo uiterst verfijnd, de pijn van haar
herinneringen is dat zeker niet.
Het eerste deel van Delbo's trilogie, Aucun de nous ne reviendra (‘Niemand van
ons zal terugkeren’, 1965), opent met de tekst ‘Rue de l'arrivée, rue du départ’ (‘Straat
van aankomst, straat van vertrek’). Hier wordt een station beschreven waar het
onmogelijk is een onderscheid te maken tussen de mensen die aankomen en de
mensen die vertrekken. In conventionele verhalen zijn aankomst en vertrek bijzondere
gebeurtenissen die vaak bepaalde momenten in een levensloop markeren. Op het
station dat Delbo beschrijft, is het echter niet duidelijk of aankomst en vertrek zulke
unieke momenten zijn of dat
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het dagelijks terugkerende gebeurtenissen zijn als eten en slapen. Terwijl het verhaal
door een externe verteller wordt verteld, ligt het perspectief bij de mensen die op het
station aankomen:
Ze weten niet dat men op dit station niet kan aankomen.
Ze verwachten het ergste - maar niet het ondenkbare.
En wanneer de wachters schreeuwen dat ze in twee maal vijf rijen moeten
gaan staan, de mannen aan een kant, vrouwen en kinderen aan de andere
kant, in een taal die ze niet begrijpen, dan maken de slagen van een knuppel
hun de boodschap duidelijk, zodat ze in rijen van vijf gaan staan, op alles
voorbereid.
De aard van de gebeurtenis - een bijzondere aankomst - en het persoonsgebonden
perspectief wekken de indruk dat het hier om een eenmalige gebeurtenis gaat.
Gaandeweg wordt evenwel duidelijk dat het perspectief niet bij individuen ligt, maar
dat er sprake is van een abstractie: we kijken als lezers mee met alle mensen die op
dit station aankomen, dag na dag.
Wanneer de verteller een situatie of gebeurtenis beschrijft die zich afspeelde vóór
de aankomst op het station, dan gebeurt dat in de verleden tijd: ‘Er zijn twee zussen
met witte jassen aan. Ze gingen een ommetje maken en ze kwamen nooit meer thuis
voor het avondeten. Hun ouders wachten nog steeds angstig op ze.’ Vanaf het moment
dat ze op het station zijn aangekomen, leven de gearriveerden uitsluitend nog in de
tegenwoordige tijd.
Vijf bij vijf lopen ze door de straat van aankomst. Het is in feite de straat
van vertrek, maar niemand weet dat. Het is een eenrichtingsstraat.
Op ordelijke wijze stappen ze voort opdat ze niets verweten kan worden.
Ze bereiken een gebouw en slaken een zucht. Ze hebben eindelijk hun
bestemming bereikt.
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De gearriveerden hebben geen toekomstige tijd; die is voorbehouden aan hen die tot
het ‘personeel’ behoren.
Een kapo zal zich verkleden door de ochtendjas van een bruidegom aan
te doen en diens hoge hoed op te zetten, samen met haar vriendin die zich
in de sluier van de bruid zal hullen. Ze zullen een hele nacht lang huwelijkje
spelen, terwijl de gevangenen, doodmoe, in hun kooien liggen. Kapo's
kunnen lol hebben omdat ze aan het eind van de dag niet uitgeput zijn.
Zwarte calamata-olijven en Turks fruit zullen naar ziekelijke Duitse
huisvrouwen verzonden worden die geen moer om calamata- of wat voor
olijven dan ook geven.
In A la recherche du temps perdu beschrijft Proust vooral terugkerende gebeurtenissen,
zoals de dagelijkse rituelen van de kleine Marcel voor het naar bed gaan. Die rituelen
worden echter zo uitvoerig beschreven dat de lezer vergeet dat het om zich herhalende
gebeurtenissen gaat. Delbo's omgang met de tijd in ‘Straat van aankomst, straat van
vertrek’ is precies omgekeerd. Zij beschrijft een eenmalige gebeurtenis, de aankomst,
op zo'n manier dat de individuele ervaring van de aangekomenen wordt omgezet in
haar tegendeel - de ervaring blijkt voor ieder individu, dag na dag, uit het ‘ondenkbare’
te bestaan. Deze geleidelijke transformatie van het individu naar het abstracte ‘men’
geeft allereerst uitdrukking aan de kampervaringen. De gevangenen werden immers
niet als individuen maar als uitwisselbare, te gebruiken ‘voorwerpen’ behandeld.
Daarnaast is die transformatie ook van invloed op de lezer - die kan nu ten opzichte
van steeds wisselende individuen zijn positie bepalen.
Om wat voor ‘men’ gaat het eigenlijk bij Delbo? In welke dimensie van tijd en
ervaring bevinden deze mensen zich? Is de tegenwoordige tijd waarin zij zich
ophouden dezelfde als die van ons heden? Strekt Auschwitz zich uit tot in het nu?
Delbo geeft iets dergelijks te kennen wanneer zij schrijft:
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Auschwitz is zo diep in mijn herinnering geëtst dat ik geen enkel moment
ervan kan vergeten. Betekent dat dat je met Auschwitz leeft? Nee, ik leef
ernaast. Auschwitz is daar, onveranderlijk, precies, maar gehuld in de
huid van de herinnering, een ondoorlaatbare huid die het isoleert van mijn
huidige zelf.
Deze huid van de herinnering, die ‘Auschwitz’ omgeeft en isoleert, zorgt ervoor dat
Auschwitz voor de vertelster niet tot de normale herinneringen kan behoren. In haar
werk maakt Delbo een onderscheid tussen de mémoire ordinaire (de gewone
herinnering) en de mémoire profonde (de diepe herinnering). Dit onderscheid is te
vergelijken met dat van Janet tussen de narratieve herinnering en de traumatische
herinnering. De gewone herinnering is in staat om Auschwitz binnen een chronologie
te plaatsen. Het feit dat iemand zich Auschwitz herinnert, impliceert dat hij van deze
verschrikkelijke gebeurtenis is ‘verlost’. Auschwitz bevindt zich dan op afstand, in
het verleden. De diepe herinnering daarentegen slaagt er niet in de gebeurtenis in het
verleden te situeren: Auschwitz zal nooit tot het verleden behoren van de persoon
die de traumatische ervaring herbeleeft.
Delbo maakt nog een onderscheid: dat tussen de mémoire externe (de externe
herinnering) en de mémoire des sens (de zintuiglijke herinnering). De externe
herinnering wordt bewust gearticuleerd - iemand weet wat hij zich herinnert. Wanneer
Delbo in haar werk ‘over’ Auschwitz spreekt, komen haar woorden niet uit haar
diepe herinnering, maar uit haar gewone, externe herinnering. De fysieke en
emotionele herinnering aan Auschwitz kan slechts door middel van de zintuiglijke
herinnering benaderd worden. Deze herinnering die zich doet voelen is symptomatisch,
zij is geen bemiddelde representatie op afstand van Auschwitz.
In haar teksten slaagt Delbo er in om een externe herinnering aan een gebeurtenis
in het verleden over te laten gaan in een zintuiglijke herinnering die de gebeurtenis
tot een ervaring in het heden maakt. De
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passage ‘L'appel’ is daar een goed voorbeeld van. De tekst begint als een beschrijving
van een unieke gebeurtenis: ‘In zwarte capes zijn de SS'ers langs gelopen. Ze deden
een telling.’
Op het eerste gezicht gaat het hier om een in de tijd afgebakende gebeurtenis, een
bepaald appel. Op de twee korte zinnen volgt echter de zin: ‘We wachten nog steeds.’
De verleden tijd is overgegaan in de tegenwoordige tijd. De in tijd afgebakende,
punctuele gebeurtenis is tot een duratieve gebeurtenis geworden die niet meer in een
chronologie te plaatsen is. Er volgen enkele alinea's die steeds uit een of meerdere
korte zinnen bestaan:
We-wachten.
Dagen, de volgende dag.
Sinds gisteren, en de dag erop.
Sinds het midden van de dag, vandaag.
We wachten.
De dag breekt.
We wachten op het aanbreken van de dag, want je moet toch ergens op
wachten.
Men leeft niet in afwachting van de dood. Men rekent erop.
We hebben geen verwachtingen.
We verwachten alleen dat wat gebeurt. De nacht, want die volgt op de
dag. De dag, want deze volgt op de nacht.
De overgang van de verleden naar de tegenwoordige tijd, en die van een punctuele
naar een duratieve gebeurtenis, brengt een verandering teweeg in de aard van de
herinnering. De vertelster van dit eindeloze wachten is duidelijk nog ‘in de situatie’
van het wachten dat zij beschrijft. Het gevoel dat dit eindeloze wachten teweegbrengt,
bekruipt haar, en ons lezers, daardoor in de meest fysieke zin. De herinnering eraan
wordt niet op afstand beschreven, maar zintuiglijk opgeroepen.
In de tekst ‘Un jour’ (‘Op een dag’) zorgt Delbo voor een vergelijkbaar effect,
eveneens door het uiterst subtiel hanteren van de grammaticale
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tijd. De titel evoceert het traditionele begin van een chronologisch geordend relaas.
Daarna volgen drie uitvoerige alinea's in de verleden tijd, waarin op gedetailleerde
wijze de pogingen worden beschreven van een uitgeputte vrouw die zich overeind
tracht te houden.
Ze bleef aan de andere kant van de helling, terwijl ze met haar handen en
voeten greep probeerde te krijgen op de met sneeuw bedekte glooiing.
Haar hele lichaam was gespannen, haar kaken gesloten, haar nek, net als
haar spieren - wat daarvan over was op haar botten - verdraaid door het
verschoven kraakbeen.
Ze spande zich echter tevergeefs in - de inspanning van iemand die aan
een imaginair touw trok.
De strijd van de vrouw wordt van buitenaf beschreven. Na enkele alinea's laat Delbo
de beschrijving in de tegenwoordige tijd overgaan: ‘Ze draait haar hoofd alsof ze de
afstand wil inschatten, ze kijkt omhoog. Men kan een groeiende paniek observeren
in haar ogen, in haar handen, in haar krampachtig samengetrokken gezicht.’
Vervolgens komt het perspectief bij de vrouw te liggen en worden haar gedachten
verwoord:
Waarom kijken al deze vrouwen op deze manier naar mij. Waarom zijn
ze hier, in het gelid opgesteld, onbeweeglijk. Ze kijken naar me, maar zien
me niet. Ze kunnen me waarschijnlijk niet zien, anders zouden ze me niet
aan staan gapen. Ze zouden me helpen opstaan. Waarom help je me niet,
jij die zo dichtbij staat, help me. Trek me op. Buig in mijn richting. Strek
je hand uit. Oh, ze maken nog geen beweging.
Na deze scène valt de beschrijving terug in de verleden tijd, in de derde persoon.
Dan wisselt het perspectief nogmaals en wordt er weer in de eerste persoon verteld.
Ditmaal is het niet de stem van de strijdende vrouw, maar die van iemand uit de
groep toekijkende
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vrouwen: ‘Wij waren daar allemaal, vele duizenden van ons, staand in de sneeuw
vanaf de vroege morgen - dit is wat wij nacht noemen, want de morgen begint om
drie uur. De dageraad verlichtte de sneeuw, die tot dan toe het enige licht in de nacht
was geweest - de koude werd bitter.’ Dan volgt opnieuw een, paginalange,
beschrijving van de vrouw in de derde persoon en in de verleden tijd, waarna de
eerste persoon-getuige weer terugkeert:
Ik kijk niet langer naar haar. Ik wil niet langer kijken. Kon ik maar van
plaats veranderen zodat ik haar niet zag. Om niet de donkere gaten van
haar oogkassen te hoeven zien, deze starende gaten. Wat wil ze? Het onder
stroom staande prikkeldraad bereiken? Waarom staart ze ons aan? Wijst
ze naar mij? Smeekt ze me? Ik wend me af om elders te kijken. Elders.
Nadat de aandacht van deze ooggetuige eerst verschuift naar een andere vrouw - een
levend skelet - die zich bij de poort van blok 25 ophoudt, wordt het ‘elders’ vervolgens
ook temporeel ingevuld:
Op dit moment zit ik in een café dit verhaal te schrijven - het verandert in
een verhaal.
Het Maintenant (‘Op dit moment’) markeert een heden, het moment waarop wordt
geschreven. De doodsstrijd van de vrouw wordt echter ook in de tegenwoordige tijd
beschreven, speelt zich ook af in een heden. Daarbij komt het woord ‘maintenant’
eveneens regelmatig voor. Er is hier dus sprake van twee ‘hedens’ die naast elkaar
staan. De opmerking van de vertelster dat wat zij schrijft in een verhaal verandert,
lijkt op die manier een veroordeling in te houden van het geschrevene. Wanneer haar
woorden een verhaal gaan vormen, worden de vertelde gebeurtenissen op afstand
geplaatst, in het verleden. Zo'n manier van vertellen doet geen recht aan haar beleving.
De tekst die volgt introduceert dan ook een nieuw narratief principe: zonder dat er
veranderingen in de vertelsituatie worden aangegeven, vinden
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er wel veranderingen plaats in de vertelinstantie en in de vertelde geschiedenis. Zo
veranderen de ik-vertellers van identiteit: de ‘ik’ die toekijkt en getuigt, gaat over in
een ‘ik’ die een jeugdherinnering vertelt; deze ‘ik’ gaat op haar beurt weer over in
een ik-verteller die de vrouw in doodsstrijd blijkt te zijn.
Ze kijkt niet langer naar ons. Ze kruipt ineen in de sneeuw.
Zijn ruggengraat is gekromd, Flac is stervende - het eerste schepsel dat
ik ooit zag sterven. Mama, Flac is bij het tuinhek, helemaal ineengedoken.
Hij trilt. André zegt dat hij doodgaat.
‘Ik moet op m'n voeten gaan staan, oprijzen. Ik moet lopen. Ik moet nog
vechten. Zouden ze me niet helpen? Waarom helpen jullie me niet, jullie
die daar maar staan zonder iets te doen?’
Mama, kom snel, Flac gaat dood.
‘Ik begrijp niet waarom ze mij niet helpen. Ze zijn dood, dood. Ze lijken
levend omdat ze staan, de een leunend tegen de ander. Ze zijn dood. En
ik, ik wil niet sterven.’
Stemmen en tijden lopen kortom door elkaar. Dit is kennelijk het narratieve alternatief
voor de vrouwen die getuigen zijn van de doodsstrijd van de vrouw en die dat
waarnaar ze kijken niet kunnen zien: ‘Waarom zijn jullie zo verbaasd dat ik loop?
Hebben jullie de SS'er met zijn hond voor de poort mij niet horen toeschreeuwen?
Jullie kunnen niet horen, want jullie zijn dood.’ Wanneer de hond de vrouw doodbijt,
wordt er een schreeuw gehoord:
De vrouw geeft een schreeuw. Een schreeuw die met moeite loskwam. Een
enkele schreeuw die over de onbeweeglijke vlakte vloog. We weten niet of
de schreeuw door haar of door ons geslaakt is, of hij ononderbroken uit
haar keel kwam of uit de onze. Ik voel de hoektanden van de hond in m'n
keel. Ik schreeuw. Ik jank. Nog geen geluid verlaat mij. De stilte van een
droom.
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De afstand waarmee de vrouw tijdens haar doodsstrijd werd bekeken - het niet-zien
- verdwijnt hier al vertellende. De externe herinnering aan een vrouw die haar
doodsstrijd voerde, verandert in de zintuiglijke herinnering van iemand die aan den
lijve ervaart hoe het is om dood te gaan. Het is niet meer het verhaal ‘over’ een
beleving; het verwoorden zelf leidt tot fysieke ervaring.
Dit schrijven is niet langer een getuigenis. Voor onze ogen wordt Delbo's schrijven
een schrijfdaad die bestaat uit het stem-verlenen aan dat eerdere moment, aan de
vrouwen die Auschwitz niet overleefd hebben. Het nu waarin dit schrijven plaatsvindt,
verleent geen context aan het moment waarover wordt verteld - het volgt dat moment
niet op, maar is een heden dat er naast staat. Terwijl de dood van de uitgeputte vrouw
consequent in de tegenwoordige tijd wordt beschreven, moet het andere heden dan
ook nadrukkelijk, op een alternatieve manier gemarkeerd worden: ‘Op dit moment
(“Maintenant”) zit ik in een café te schrijven...’
In Une connaissance inutile (‘Onbruikbare kennis’, 1970), het tweede deel van
Auschwitz et après, laat de tekst ‘De stroom’ nog een ander aspect zien van de moeite
die het kost om ‘over’ de holocaust te schrijven: de monotonie der dagen - er gebeurde
nauwelijks iets specifieks.
Vreemd, maar ik herinner me niets van die dag. Niets behalve de stroom.
Want alle dagen waren hetzelfde. Een monotonie die slechts onderbroken
werd door zware straffen en appels, want de dagen waren hetzelfde, we
hadden ongetwijfeld appel, en, na het appel, werden werkcolonnes
gevormd, ik moetwelm'n best gedaan hebben om in dezelfde colonne te
blijven als de rest van m'n groep, en daarna, na lang wachten, moet de
colonne door de poort gelopen zijn waarde SS in het wachthuisje de rijen
telde die erdoorheen gingen. En daarna? Ging de colonne rechts of links?
Rechts naar het moeras, of linksnaar de afbraak, of naar de pakhuizen?
Hoe lang liepen we? Ik heb geen idee. Wat voor werk deden we? Ook dat
herinner ik me niet.
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Terwijl de vertelster probeert zich een bepaalde dag voor de geest te halen, herinnert
ze zich slechts de dingen die van dag tot dag terugkeerden. Niets onderbrak in
Auschwitz de herhaling van hetzelfde. Het gebrek aan markeringen in de tijd maakt
Delbo voelbaar in zinnen als ‘Eenmonotonie...’ die almaar voortgaan. Zoals de dagen
geen afzonderlijke eenheden waren, zijn ook deze zinnen dat niet. Beide zijn een
stroom, net zo vormloos als de stroom in het nabijgelegen moeras, waar de vrouwen
graafwerk verrichtten. Soms is er de vertraging van een komma, maar er is zeker
geen punt om bij stil te staan. De herinnering aan de dagelijks terugkerende dingen
heeft alle andere impressies doen verdwijnen. Maar omdat de vrouwen met wie de
vertelster naar Auschwitz getransporteerd werd het enige houvast vormden in de
stroom die het kampleven was, kan zij wel reconstrueren hoeveel vrouwen van haar
konvooi er op een bepaalde dag nog in leven waren. De dag waarvan zij zich slechts
de stroom herinnert, is de zevenenzestigste dag na hun aankomst in het kamp op 27
januari, een dag ergens in het begin van april. Op die dag waren er nog zeventig
vrouwen van de groep in leven.
Er is nog een tweede reden waarom het kampleven niet in de vorm van specifieke
momenten herinnerd kan worden: de onverdraaglijke stank in het kamp. Niet alleen
de stank van het crematorium, maar ook de stank van het eigen lichaam en die van
andermans lichaam - de zintuigen raakten afgestompt, de kampbewoners roken niets
meer.
Wat me verbaast, nu ik eraan denk, is dat de lucht licht was, helder, maar
dat we niets roken. Het moet vrij ver van de crematoria geweest zijn. Of
misschien waaide de wind in de tegenovergestelde richting die dag. Hoe
dan ook, we roken niet langer de lucht van de crematoria. Ja, en wat me
ook verbaast, is dat er geen greintje lentegeur in de lucht was. Ja, er waren
insecten, gras, water, en die moeten allemaal een geur hebben gehad. Nee,
geen herinnering aan geur. Het is waar dat ik me niet eensm'n eigen geur
kan herinneren als ik m'n jurk optrok. Wat bewijst dat onze neusgaten vol
zaten
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met onze eigen stank en dat ze niet langer iets konden ruiken.
Zeer gedetailleerd beschrijft de vertelster vervolgens het moment op die ene dag
waarop ze zich van de kapo in de stroom mag wassen. Toch eindigt de tekst met de
zin: ‘Het moet aldus gebeurd zijn, maar ik heb er geen herinnering aan. Ik kan me
alleen de stroom herinneren.’ Dit betekent echter niet dat de vertelster haar verhaal
van wat er die ene lentedag is gebeurd, verzonnen heeft. Het betekent wel dat die
dag deel uitmaakt van haar externe herinnering aan Auschwitz. Haar diepe of
zintuiglijke herinnering ziet, voelt, ruikt slechts de monotone stroom. Het is deze
stroom die het leven in Auschwitz en de herinnering eraan definieert.
In het derde deel van de trilogie, Mesure de nos jours (‘Maat van onze dagen’, 1971)
zijn alle hoofdstukken in de eerste persoon geschreven. Delbo zelf is echter nooit
aan het woord. Ze geeft hier telkens stem aan een vrouw van haar konvooi die
Auschwitz eveneens heeft overleefd, maar net als zij in Auschwitz is gestorven zonder
dat iemand daar weet van heeft. In plaats van te getuigen wat deze vrouwen is
overkomen, brengt Delbo ze tot leven door hen aan het woord te laten.
Deze ik-vertellers richten zich allen tot een vous (u/jullie). Een aanspreekvorm
die in de retorica wordt aangeduid als de apostrof en met name voorkomt in lyrische
poëzie. Met de apostrof wordt niet de lezer aangesproken, maar iemand of iets anders,
bijvoorbeeld een geliefde of een natuurkracht. De lezer bevindt zich in de positie
van een derde persoon die de uitwisseling tussen de ik en de jij afluistert. Bij Delbo
zijn de aangesprokenen altijd de andere vrouwen van het konvooi die Auswitz hebben
overleefd. Aan hen wordt verteld hoe het de ik-vertellers na Auschwitz vergaat en
vergaan is.
Herhaaldelijk maakt Delbo duidelijk dat zij die het kamp niet meegemaakt hebben
niet aangesproken kunnen worden omdat zij in een andere orde of dimensie leven.
Het is onmogelijk om met deze ‘anderen’ te communiceren of om zich met hen in
eenzelfde wereld op te
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houden. In het hoofdstuk ‘Gilberte’ vertelt de vrouw Gilberte over haar aankomst in
Parijs, waar ze niemand kent omdat ze uit Bordeaux afkomstig is. Gilberte is niet
verheugd over haar bevrijding en lijkt zich nog meer verloren te voelen dan in het
kamp het geval was.
Jullie moeten net zo verward geweest zijn als ik. Ik was de enige van
Bordeaux. Ik bleef genageld aan m'n plek, aan het eind van een rij tafels,
in een woestijn waarin niemand ook maar enige aandacht aan me schonk.
Jullie waren niet langer bij me. Plotseling had ik een ledemaat verloren,
een essentieel orgaan. Ik kon niet alles zien of horen. Het was alsof ik
verdronk. Alles was gezonken. Er was nog niet het kleinste stuk wrakhout
om me aan vast te houden.
Een man die Mauthausen heeft overleefd en net als Gilberte zojuist in Parijs is
aangekomen, toont zich vriendelijk en behulpzaam. Zijn adviezen en hulp dringen
echter nauwelijks tot haar door.
Ik voelde slechts zijn aanwezigheid, zijn verlangen mij te helpen. Zijn stem
klonk van heel ver, als door mist gefilterd. Alles was in mist gehuld. Ikzelf
bevond me in deze mist waarin ik al m'n herkenningspunten had verloren.
Later, terug in Bordeaux als Gilberte het gewone leven min of meer hervonden heeft,
trekt de mist op. Toch maakt ze niet voor honderd procent deel uit van de wereld
waarin ze zich beweegt.
Geleidelijk begon de mist op te trekken, voorwerpen herkregen hun
contouren, hun gebruik, de sporen van hun verleden. Alles werd scherp,
bedreigend. Ik wist niet wat ik moest doen om contact te vermijden met
deze dingen die me omringden, aanvielen, me tegen het lijf liepen.
Tegelijkertijd was alles onwerkelijk, alsof het samenhang ontbeerde.
Zonder samenhang, maar scherp. Alles bezeerde me, ik voelde me alsof
ik geheel bedekt was met zwarte en blauwe plek-
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ken zonder dat er nog een plek op m'n huid over was die geen pijn deed.
Gilberte leeft in twee tijdsordes die geen relatie met elkaar hebben, in twee werelden
die naast elkaar bestaan. ‘Ik ben nog steeds niet mezelf. Hier en daar zijn dingen op
orde, maar niet op hun eigenlijke plaats, ze zijn opgenomen in de rest, ze hangen
onderling niet samen. Men heeft ze zomaar laten vallen, zonder dat ze hun
oorspronkelijke plaats hebben ingenomen. Ik was te moe.’ Ook al heeft Gilberte
Auschwitz overleefd en leeft zij in het naoorlogse Frankrijk, in haar beleving bestaat
het heden uit de ‘diepe, zintuiglijke herinneringen’ aan het kampleven.
Ik blijf mezelf vertellen, slechts om er zeker van te zijn, dat we vijfentwintig
jaar geleden teruggekomen zijn, anders zou ik het niet geloven. Ik weet
het op dezelfde manier als dat we weten dat de aarde ronddraait, want
dat hebben we geleerd, maar je moet eraan denken om het te weten.
De traumatische herbelevingen isoleren de ik-vertellers uit Maat van onze dagen van
het heden waarin degenen leven die het kamp niet hebben meegemaakt. Wanneer
Delbo in dit slotdeel van haar trilogie kiest voor de aanspreekvorm van de apostrof,
zoekt zij een remedie tegen dit isolement. Niet alleen verbindt deze stijlfiguur de
vrouwen die ‘in Auswitz gestorven zijn’ en toch verder leven, maar ook is de dimensie
van tijd waarin een ik-figuur een jij aanspreekt niet per definitie het heden van de
Auschwitz-beleving. Er is een onderscheid tussen de tijdsdimensie van het verhaal
en die van de apostrof, zoals de romantische dichter Shelley bijvoorbeeld duidelijk
maakt in zijn A Defense of Poetry (1840):
There is the dijference between a story and a poem, that a story is a
catalogue of detached facts which have no other connection than time,
place, circumstance, cause and effect; the other is the creation of sanctions
according to the unchange-
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able farms of human nature as existing in the mind of the creator, which
is itself the image of all minds.
Shelley plaatst hier het verhaal tegenover de poëzie. In een verhaal maken de
verschillende elementen zoals personages, voorwerpen en situaties onderdeel uit van
een geschiedenis. Ze zijn met elkaar verbonden door principes als causaliteit,
handelingsverloop en ruimte. Wanneer we echter in een tekst de uitroep aantreffen
- met een vrije variatie op Gorters Mei - ‘O Balder, jij aan wie ik m'n hart verloren
heb’, dan plaatsen we deze aangesprokene in een tijdloos heden dat door de tekst
zelf wordt gevormd. Het tijdsaspect van de apostrof valt altijd samen met het ‘nu’
van het spreken, schrijven of lezen.
In zijn artikel ‘Apostrophe’ (in: The Pursuit of Signs. Semiotics, Literature,
Deconstruction) gaat Jonathan Culler nader in op de tijdsdimensie van deze stijlfiguur.
De apostrof impliceert volgens hem ‘a time of discourse rather than story’. De tekst
gaat niet langer over een gebeurtenis, getuigt of rapporteert niet meer, maar is zelf
een gebeurtenis, een gebeurtenis van talige aard.
De vrouwen die in Maat van onze dagen worden aangesproken, worden op het
moment van aanspreking door de ik-figuren in zo'n talig heden betrokken, dat noch
het heden van de Auschwitz-herbeleving is, noch het heden dat behoort tot het hier
en nu. Zonder die twee tegenwoordige tijden op te heffen - de vrouwen van het
konvooi geven keer op keer te kennen niet in staat te zijn hieraan te ontsnappen stelt de apostrof Delbo in staat een ander heden te creëren. Een tegenwoordige tijd
waarin het houvast dat de vrouwen elkaar in het kamp boden, wordt hersteld. De
vrouwen zijn niet langer volstrekt geïsoleerd in de dubbele, verwarrende ordening
van tijd, ze hebben nu ook in de herbelevingen van het kamp een houvast. Aan elkaar,
niet aan ons.
Zowel het psychiatrische onderscheid van Pierre Janet tussen de narratieve herinnering
en de traumatische herinnering, als het onderscheid van Charlotte Delbo tussen de
gewone en de diepe herinne-
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ring en tussen de externe en de zintuiglijke herinnering worden bevestigd door het
bestaan van twee soorten holocaust-literatuur. In het artikel ‘Representing Auschwitz’
(in: History and Memory, 1996) noemt Sidra Dekoven Ezrahi twee manieren om de
holocaust te representeren. Gedeeld uitgangspunt van deze twee esthetica's is dat
Auschwitz voor schrijver èn lezer het ultieme referentiepunt is: een plek waarmee
historische of imaginaire representaties corresponderen.
Naast concreet referentiepunt is Auschwitz ook de metafoor van de vernietiging
die niet alleen mensen en gebouwen heeft getroffen, maar ook de ‘maat’ waarmee
de destructie gemeten kan worden. In het eerste geval is Auschwitz overbepaald: het
is zo rijk aan betekenis dat niets er metaforisch mee vergeleken kan worden. Als
vernietiger van de maat is Auschwitz als symbool onbepaald, leeg, zonder duidelijke
betekenis. Het is ook in deze zin dat Auschwitz, of de holocaust, onrepresenteerbaar
is - de metaforische principes waarop onze taal gebaseerd is functioneren niet meer
naar behoren.
Ten aanzien van de paradoxale status van Auschwitz (zowel ultiem referentiepunt
als over- en onbepaalde metafoor) en zijn morele erfenis worden er volgens Dekoven
twee houdingen aangenomen: een statische of een dynamische. De statische of
absolute houding plaatst het subject tegenover een historische realiteit die onbuigzaam
is en waarvan geen verlossing mogelijk is. De dynamische of relativistische houding
benadert de representatie van de herinnering aan Auschwitz als een constructie van
strategieën die tot doel heeft om steeds opnieuw met deze historische realiteit in het
reine te komen.
De dynamische houding impliceert onder andere dat de onbeweeglijke realiteit
van dit verleden soms verzacht kan worden door bepaalde conventies aan te wenden
die het verleden representeren. Van zo'n verzachting mag, of kan, binnen de absolute
houding ten aanzien van Auschwitz nooit sprake zijn. Immers, wanneer er een
verzachting of genezing op zou treden in de herinnering aan of representatie van
Auschwitz, dan zou dat een relativering zijn van

Lust en Gratie. Jaargang 14

25
het ultieme kwaad waarvan Auschwitz het absolute referentiepunt is.
Net als bij Janets onderscheid tussen de narratieve en de traumatische herinnering
gaat het bij Dekoven om de afstand die ingenomen wordt ten opzichte van Auschwitz.
De absolute houding acht afstand onmogelijk of, vanuit een ethisch standpunt,
volstrekt ontoelaatbaar. Auschwitz is een historische realiteit die voortduurt tot in
het heden. Volgens de relativistische houding kan herinneren of representeren
heilzaam zijn omdat het afstand creëert tot de historische gebeurtenissen, waardoor
de voortduring van het verleden een halt wordt toegeroepen. De relativistische houding
ligt in het verlengde van de narratieve herinnering, terwijl de absolute houding het
gevolg lijkt te zijn van de traumatische herinnering.
Als voorbeeld van de absolute houding noemt Dekoven de Poolse holocaust-schrijver
Tadeusz Borovski, die in Hierheen voor het gas, dames en heren meedogenloos
verhaalt over Auschwitz in de tegenwoordige tijd. ‘We lopen allemaal naakt rond,’
schrijft Borovski, implicerend dat we in de post-holocaust-tijd nog altijd naakt
rondlopen. De ordening van tijd in zijn werk is die van de traumatische tijdsorde
waarbij het verleden als een tweede heden de tegenwoordige tijd bepaalt.
Eenzelfde absolute houding ten aanzien van de holocaust en zijn representatie ziet
Dekoven in het werk van Paul Celan. Zijn versregels uit ‘Todesfuge’ zijn wellicht
de beroemdste regels ‘over’ de holocaust. Zij roepen Auschwitz op in een
tegenwoordige tijd die maar voortduurt.
Zwarte melk der vroegte we drinken haar 's avonds we drinken haar 's
middags en 's morgens we drinken haar 's nachts
we drinken en drinken
Nederlandse vertaling uit Gedichten, 1988
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Deze regels uit het terugkerende refrein suggereren dat het lyrische subject van dit
gedicht (‘we’) tot in de eeuwigheid door zal drinken. Auschwitz is hier geen
afgebakend historisch moment, maar behoort tot de tegenwoordige tijd waarin dit
gedicht uitgesproken of gelezen wordt. Borovski noch Celan schreven volgens
Dekoven vanuit de positie van de getuige die vertelt over wat hem overkomen is of
wat hij gezien heeft. Zij schreven niet na afloop van het moment, maar vanuit het
moment.
Voor Primo Levi geldt het tegenovergestelde. In zijn werk wilde hij getuigen van
dat wat hij in het verleden had meegemaakt. Levi schreef over iets wat afgerond is,
en in die zin op een conventionele manier verteld kan worden. Dank zij deze positie
kon hij zo'n heldere en toegankelijke stijl hanteren. Hij hoefde niet te worstelen met
het uitdrukking geven aan een verleden dat in het heden voortduurt. Voor hem was
Auschwitz een afgebakend moment in de geschiedenis.
Het is van belang te benadrukken dat Dekoven geen psychologische uitspraken doet
over Borovski, Celan en Levi, maar dat zij de positie of houding analyseert waar
vanuit zij over Auschwitz schreven. Vanuit deze optiek gaat zij zelfs zo ver om een
principieel onderscheid te maken tussen de zelfmoord van Levi en die van Celan en
Borovski. Levi's zelfmoord was volgens Dekoven niet direct door Auschwitz
‘veroorzaakt’; op het moment dat Levi zelfmoord pleegde, was Auschwitz ‘voorbij’,
behoorde tot het verleden. De zelfmoorden van Borovski en Celan waren daarentegen
wel degelijk een direct gevolg van Auschwitz. Als overlevenden leefden zij nog altijd
in Auschwitz. Zij zaten tot hun zelfmoord toe ‘gevangen in het onder stroom gezette
prikkeldraad’
Ook de natuurlijke dood van Charlotte Delbo in 1985 kun je als een bekrachtiging
van haar gestorven-zijn in Auschwitz zien. In tegenstelling tot Primo Levi heeft zij
nooit het gevoel gehad weer tot de wereld van de levenden te behoren. In die zin
zeggen al haar teksten maar één ding: ik ben gestorven, ik ben gestorven. Haar teksten
zijn daarom net als die van Borovski en Celan te beschouwen als een zelf-
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moord in taal, de bekrachtiging van het gevoel dood te zijn. Een gevoel dat uiterst
pregnant verwoord wordt door Delbo's kampgenote Mado. In het gelijknamige
hoofdstuk uit het laatste deel van Auschwitz et après verklaart zij zich al in de eerste
regels dood.
Ik ben niet in leven. Ik bekijk mezelf, van buitenaf buiten die ik die net doet
of ze leeft. Ik ben niet levend.
In deze passage, die twintig pagina's lang is, vertelt Mado in allerlei toonaarden
telkens weer hetzelfde. De voortgang van de tijd heeft geen vat meer op haar. Het
heden waarin zij leeft is dat van het verleden. Daarmee maakt zij niet langer onderdeel
uit van het heden dat op het verleden volgt. Dus is zij dood. Haar laatste woorden
zijn de woorden die emblematisch geworden zijn voor Delbo's schrijverschap en van
de traumatische ordening van de tijd die daarin gestalte krijgt:
In mij, in ons gaat de tijd niet voorbij. Hij haalt nergens de scherpe kantjes
af, verslijt niets. Ik hen niet levend. Ik ben in Auschwitz gestorven en
niemand die het ziet.
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Charlotte Delbo
Mado
Uit: ‘Mesure de nos jours’
Het lijkt alsof ik niet levend ben. Zovelen zijn dood, het is onmogelijk dat ik het niet
ook ben. Ze zijn allemaal dood. Mounette, Viva, Sylviane, Rosie, alle anderen, alle
anderen. Zij die sterker en vastberadener waren dan ik zijn dood, en ik zou levend
zijn? Was het mogelijk er levend uit te komen? Nee. Dat was niet mogelijk. Marriette
met haar ogen van kalm water, haar ogen die niet zagen omdat ze de dood zagen
achterin hun kalme water. Yvette... Nee, het is onmogelijk. Ik ben niet in leven. Ik
bekijk mezelf, van buitenaf, buiten die ik die net doet of ze leeft. Ik ben niet levend.
Ik weet dat, met een intieme en solitaire wetenschap. Jij, jij begrijpt wel wat ik bedoel,
wat ik voel. De mensen niet. Hoe zouden ze het kunnen begrijpen? Zij hebben niet
gezien wat wij gezien hebben. Zij hebben niet elke dag bij het krieken van de dageraad
hun doden geteld, zij hebben niet elke dag bij het vallen van de schemer hun doden
geteld. Wij hebben de dagen doorgebracht met het tellen van de tijd, wij hebben de
tijd doorgebracht met het tellen van de doden. En voor elke dode die we telden,
hadden we geen spijt en geen tranen. Alleen een uitgeputte pijn. We waren alleen
maar bang, hadden slechts angst. Hoeveel dagen nog voordat ze mij tellen? Wat
hebben we de tijd geteld! ‘De tijd die je meet, is niet de maat van onze dagen.’
Daarginds wel. Dat was uit een gedicht dat jij opzegde. Ik herinner me het nog steeds.
Hoeveel dagen nog voordat ze mij tellen? Wie zal er overblijven om mij te tellen?
Zie je wel dat het niet kan. Met die wilskracht die ons als een ijlkoorts overeind hield
om het uit te houden, vol te houden, door te zetten, eruit te komen om de stem te
kunnen zijn die zou terugkomen en het zou zeggen, de stem die de eindstand zou
tellen. Met een ijzige leegte: waarom terugkeren als ik de enige ben die terugkeert?
En nu ben ik hier, maar ook dood. Mijn stem zakt weg. Wie hoort haar? Wie kan
haar horen? Zij wilden ook terugkeren om het te vertellen. Allemaal wilden ze
terugkeren om het te vertellen. En ik, ik zou levend zijn? Terwijl ik niks kan zeggen.
Levend, terwijl mijn stem verstikt? Dat we hier zijn om het te vertellen is een
ontkenning van wat we zeggen.
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Op een ochtend, midden in de nacht, toen het appel klonk, werd ik wakker, Angèle
Mercier, naast mij, bewoog niet. Ik heb haar niet door elkaar geschud. Ik heb haar
niet aangeraakt. Zonder naar haar te kijken wist ik dat ze dood was. Toch was ze de
eerste, zo naast me. Ze was dood en ik moest er snel uitspringen, snel naar buiten
rennen vanwege de diarree. Ik heb niet geschreeuwd. Ik heb geen hulp geroepen. Ik
heb geen afkeer of verbazing gevoeld. Angèle lag daar, dood. Ze is in de nacht
gestorven. Naast mij. Zonder dat ik iets heb gehoord. En ik dan? Het kan niet. Ik leef
zonder te leven. Ik doe wat ik moet doen. Omdat het moet, omdat de mensen het
doen. Omdat ik een zoon heb die nog niet is grootgebracht. Denk niet dat ik nooit
de neiging heb er een eind aan te maken. Er valt niets te beëindigen. Ik vraag me af
hoe de anderen het doen, die teruggekomen zijn. Jij, bijvoorbeeld. Vast en zeker net
zoals ik. Doen alsof. Ze leven in schijn. Ze komen en gaan, kiezen, beslissen. Ze
beslissen waar ze met vakantie heengaan, ze beslissen welke kleur behang er in de
slaapkamer komt. Terwijl wij van minuut tot minuut moesten beslissen tussen leven
en sterven. Ik doe wat je doet in het leven, maar ik weet dat het dat niet is, het leven,
want ik ken het verschil tussen ervoor en erna. Daarginds hadden we ons hele
verleden, al onze herinneringen, zelfs de verre herinneringen die van onze ouders
kwamen, we hebben ons met ons verleden gewapend om ons te beschermen, we
hebben het tussen ons en het afgrijselijke overeind gezet om te zorgen dat we heel
bleven, om onze echte ik te bewaken, ons wezen. We putten in ons verleden, onze
kindertijd, in wat onze persoonlijkheid had gevormd, ons karakter, onze smaak, onze
ideeën, om ons in onszelf te herkennen, om ons te bewaren, om ons niet te laten
aantasten, om ons niet te laten vernietigen. We hebben ons aan onszelf vastgeklampt.
Ieder heeft haar leven duizenden keren verteld, haar jeugd opgeroepen, de tijd van
de vrijheid en het geluk, om zich ervan te vergewissen dat zij dat beleefd had, dat
zij wel degelijk degene was over wie zij vertelde. Ons verleden was onze redding en
geruststelling. Maar sinds ik teruggekomen ben, is alles wat ik daarvoor was, alle
herinneringen van daarvoor, opgelost, ontbonden. Het is of ik daar versleten ben.
Van daarvoor is niets meer over. Mijn echte zus ben jij. Mijn echte familie
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zijn jullie, degenen die met mij daar waren. Nu zijn mijn herinneringen, mijn verleden,
daar. Mijn stappen achteruit komen nooit verder dan die grens. Ze stuiten erop. Al
onze inspanningen om onze vernietiging tegen te gaan, om onze identiteit te bewaren,
om ons wezen van daarvoor te handhaven, al die pogingen hebben alleen voor daar
gediend. Bij onze terugkeer is die harde kern die we in ons hart hadden gesmeed en
die we sterk waanden omdat zij ons zo veel had gekost, gesmolten, ontbonden. Niets
meer. Mijn leven is daar begonnen. Daarvoor is er niets. Ik heb niet meer wat ik daar
had, wat ik daarvoor had, wat ik daarvoor was. Alles is van me weggerukt. Wat blijft
me over? Niets. De dood. Als ik zeg dat ik het verschil ken tussen ervoor en erna,
bedoel ik dat ik daarvoor leefde en dat ik alles van dat leven heb vergeten, van mijn
leven daarvoor. Nu ben ik niet meer levend. Van dat verschil heb ik de exacte maat,
de zintuiglijke kennis, en mijn helder inzicht helpt me niet. Niets kan de kloof tussen
de anderen en mijzelf opvullen, tussen mijzelf en mijzelf. Niets kan het verschil
opheffen, niets kan het verzachten.
Is het omdat ik daarvoor jong was, en daarna een ervaring had die m'n leeftijd te
boven ging, en een vermoeidheid, een slijtage? Ben ik ooit jong geweest? Toen ik
de leeftijd had om jong te zijn was de oorlog er. Nee, ik was niet jong. Dom, naïef,
ja dat wel. Geëxalteerd. Geëxalteerd door de daadkracht, de strijd, de inzet ervan en
het dodelijke spel, de hardheid, de onverbiddelijke wet ervan, toen de minste
vergissing onherstelbaar was, toen men onmiddellijk betaalde, geëxalteerd op het
krankzinnige af. Weet je nog? Ik heb je dat al eerder verteld. In een van die briefjes
die we uit de wagon gooiden tijdens de reis, die briefjes aan onze ouders, die de
stokers vonden op de ballast en op de post deden, in een van die briefjes schreef ik:
‘Ik word gedeporteerd. Dit is de mooiste dag van m'n leven.’ Ik was gek, gek. De
heldin met haar aureool, de martelares die zingend de dood tegemoet liep. Die exaltatie
hadden we nodig om het in de ondergrondse te kunnen volhouden, om te doen of we
net zo waren als iedereen, terwijl we op het nippertje aan de dood ontsnapten. Wat
doe ik nu? Ik doe alsof ik ben zoals iedereen, terwijl ik op het nippertje aan het leven
ontsnap. De mooiste dag van m'n leven... Het was de laatste dag
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van m'n leven. Ik ben niet van leeftijd veranderd, ik ben niet ouder geworden. De
tijd gaat niet voorbij. De tijd is stil gaan staan. Ik ben niet versleten. Het is erger dan
slijtage, als het leven uit je is weggehaald. Ontgoocheld, als er een woord voor nodig
is. Ik ben ‘ontgoocheld’ als ik mijn logische verstand gebruik, als ik tracht te denken
zoals normale mensen, mensen die niet daar zijn geweest. Ik heb het woord niet dat
ik nodig heb. Hoe kun je niet ontgoocheld zijn als je - nadat je hebt geleden wat wij
hebben geleden, wij die zoveel hebben opgeofferd en zoveel hoop hebben gehad als je ziet dat het voor niets is geweest, dat oorlogen doorgaan, dat nog vreselijkere
oorlogen dreigen, dat onrecht en fanatisme heersen, dat de wereld nog moet
veranderen? Als ik dat zeg, redeneer ik. Dat is een ik die mij vreemd is, degene die
redeneert. De angst die de mensen niet onder woorden brengen tegenover die rampen
die op het punt staan zich op hen te storten, die zou me moeten raken, op z'n minst
omwille van mijn zoon die voortgaat in het leven en die zal moeten vechten tegen
de monsters die wij niet hebben vernietigd. Ik weet dat, en het raakt mijn diepe zelf
niet. Hoe kan ik het uitleggen? Ik kan het niet anders uitleggen. Ik ben niet levend.
Die bovenmenselijke wilskracht die we aan onszelf hebben onttrokken om terug te
keren heeft ons bij onze terugkeer in de steek gelaten. Onze voorraad was uitgeput.
We zijn teruggekeerd, maar waarvoor? We wilden dat die strijd, die doden niet
zinloos zijn geweest. Is het niet vreselijk om te denken dat Mounette voor niks
gestorven is, dat Viva voor niks gestorven is. Zodat jij, ik, en nog een paar anderen,
konden terugkeren? Nou, dan moet en zal onze terugkeer tot nut zijn. Daarom leg ik
uit hoe het om me heen was. Ik praat erover tegen m'n collega's, vooral tegen de
jongeren. Ik stop ermee als ik zie dat ze op het punt staan te gaan huilen. Ik zie dat
ze bijna gaan huilen terwijl ik het zo kalm, zo koud, zo plat denk te vertellen. Zie je,
ik vertel het aan anderen. Niet aan m'n man. Van hem zou ik willen voelen dat hij
het begrijpt. Van de anderen verwacht ik niet dat ze het begrijpen. Ik wil dat ze het
weten, zelfs als ze niet voelen wat ik voel. Dat bedoel ik als ik zeg dat ze het niet
begrijpen, dat niemand het kan begrijpen. Ze moeten het op z'n minst weten.
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Ik ben niet levend. Ik ben opgesloten in herinneringen en herhalingen. Ik slaap slecht,
maar de slapeloosheid weegt me niet zwaar, 's Nachts heb ik het recht om niet levend
te zijn. Dan hoef ik niet te doen alsof. Ik vind de anderen terug. Ik ben te midden
van ze, een van hen. Ze zijn net als ik, sprakeloos en berooid. Ik geloof niet in het
eeuwige leven, ik geloof niet dat ze in een hiernamaals leven waar ik 's nachts naar
ze toe ga. Nee. Ik zie ze terug in hun doodsstrijd, ik zie ze weer zoals ze waren voordat
ze stierven, zoals ze in mij zijn gebleven. En als het weer dag wordt, ben ik treurig.
Is het niet vreselijk dat ze zijn gestorven met zoveel illusies, dat ze zijn gestorven
met de gedachte dat degenen die terug zouden keren zouden barsten van vreugde, al
hun plezier in het leven zouden terugvinden, is het niet vreselijk dat ze gestorven
zijn met de zekerheid dat de vrijheid zou triomferen en dat ze stierven vlak voordat
ze de overwinning van de vrijheid konden meemaken? De vrijheid is hervonden, dat
wel, gedeeltelijk, zo'n klein deeltje, zo'n ellendig klein deeltje ervan. Is het niet
vreselijk dat ze gestorven zijn denkend dat ze stierven vlak voordat het einde kwam,
dat ze stierven vlak voordat onze schitterende waarheid zou opstaan? Is dat niet
verschrikkelijk? Overal is oorlog, geweld, angst.
Toen ik terugkwam - oh! ik heb jaren gewacht, ik was veel te moe toen ik
terugkwam - toen ik terugkwam wilde ik een kind. Toen m'n zoon geboren werd,
baadde ik in vreugde. Ik zeg baadde, want het was als zachtstrelend lauw water dat
om me heen steeg, dat in me steeg, dat me droeg en me licht maakte, gelukkig, badend
in vreugde. Die zoon die ik had gewild was er, was van mij. Een kalm en weldadig
geluk. Ik ben niet in staat geweest me door die vreugde te laten dragen, ik heb me
er niet aan over kunnen geven. Terwijl rondom me en in me dat zachte water steeg
dat me met vreugde omhulde, werd mijn kamer overweldigd door de spoken van
onze kameraden. Spook van Mounette dat zei: ‘Mounette is dood zonder deze vreugde
te kennen.’ Spook van Jackie dat zinloze handen uitstak. Spoken van alle meisjes,
van al die jonge vrouwen die zijn gestorven zonder dat te kennen, zonder gebaad te
zijn in die vreugde. Het zijdezachte water van mijn vreugde is veranderd in slijmerige
modder, in vuile sneeuw,
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in rottend moeras. Ik zie die vrouw nog voor me - weet je nog, die boerin die in de
sneeuw lag, dood, met haar pasgeboren kind dood, bevroren tussen haar dijen. Mijn
zoon was ook die baby. Ik keek naar mijn zoon en ik herkende in hem Jackie's ogen,
het blauwgroen van Jackie's ogen, een gelaatsuitdrukking van Yvonne, een
stembuiging van Mounette. Mijn zoon behoort hun allen toe. Hij is het kind dat zij
niet kregen. Hun trekken tekenen zich af over de zijne heen, soms gaan ze erin op.
Hoe kun je levend zijn tussen zo'n volk van doden in?
Ik wilde een kind dat geen angst zou kennen wanneer hij man werd. Hij is
zeventien. Tenzij er een onvoorspelbare genade van het lot komt, zal hij een
afschrikwekkende toekomst hebben. Ik geloof ook niet in de genade van het lot. Wat
kan ik voor hem doen, voor de andere kinderen? Ik ben machteloos, ontwapend, net
zo berooid als onze kameraden die daar zijn gestorven.
Men zegt van mensen die geen pit hebben, geen levenslust, dat ze niet levendig
zijn. Dat bedoel ik niet. Natuurlijk, ik ben noch optimistisch noch vrolijk - wie van
ons is dat? Wie van ons heeft de vrolijkheid hervonden, die momenten van
zorgeloosheid die pleisterplaatsen zijn onderweg, wie van ons heeft het enthousiasme
voor het leven hervonden? Oh! jawel, een opwelling soms, maar een enthousiasme,
nee. Met al die doden die we in onze armen dragen, in onze harten, in onze
herinneringen? Ik ben niet melancholiek, ik verveel me niet, soms lach ik zelfs. Nee,
het is geen treurigheid of verveling die ik voel. Ik voel me niet leven. Mijn bloed
stroomt alsof het buiten mijn aderen stroomt. Alles van me is buiten me en ontsnapt
aan de anderen. Denk niet dat ik voortdurend mijn pols loop te voelen, mezelf aan
het observeren ben. Ik observeer mezelf zonder het te willen, zonder het te weten,
voortdurend. Het is niet dat gevoel dat ik uit een droom kom, wanneer je je afvraagt
of je wakker bent. Het is iets anders. Alsof er twee delen van mezelf waren, een
droomdeel en een van ergens anders. Ik doe wat ik moet doen omdat ik tegen mezelf
zeg dat ik het moet doen en ik kijk toe als ik het doe en ik weet hoe zinloos het is.
Mijn verstand zegt: ‘Je zoon. Je man.’ Mijn verstand moet het me zeggen, anders
zouden ze niet bestaan. Ze zijn
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niet aanwezig in mijn binnenste, ze maken geen deel van me uit. Ze staan buiten me
zoals ikzelf ook buiten me sta.
Ik beklaag me niet. Ik geloof niet dat ik me beklaag. Er zijn er zo veel voor wie
de terugkomst erger was dan voor mij. Gilberte... Ik vraag me af hoe ze het gedaan
heeft, hoe ze het nog doet. Kan ze inslapen zonder het lichaam van haar zus tegen
zich aan te voelen, kan ze haar lege armen aanvaarden zonder het gewicht van haar
zus dat ze tegen zich aan heeft gedragen en voor een laatste keer tegen zich aan heeft
gedrukt voordat ze het in de sneeuw neerlegde? En jij? En al diegenen die niets
hebben teruggevonden, die door niets geholpen zijn om de beslissing die ze daarginds
genomen hebben niet opnieuw ter discussie te stellen, de beslissing om te leven?
Ik ben niet levend. Ik kijk naar hen die wel leven. Ze zijn futiel, onwetend.
Waarschijnlijk moet je zo zijn om te kunnen leven, om het tot het einde van je leven
vol te kunnen houden. Als ze wisten wat ik wist, zouden ze net zo zijn als ik. Ze
zouden niet levend zijn. Ik zeg j e dit allemaal omdat ik dat alleen maar aan net zo
iemand als ik kan zeggen, omdat jij het begrijpt. Ik zou het niet eens hoeven te
vertellen. Jij weet het. Maar kun jij me uitleggen waarom ik niet levend ben, waarom
ik doe wat de levenden doen zonder bij ze te horen, een vreemdelinge onder hen,
verplicht te veinzen opdat ze me verdragen? Ik kan niet naar ze toegaan met ontbloot
gezicht. Ze zouden denken dat ik minachting voor ze heb, met hun kleine gedoetjes
en hun geluidjes en hun plannetjes, hun vluchtige passies en voorbijgaande verlangens.
En toch, als we gevochten hebben zoals we dat hebben, als we het volgehouden
hebben, was dat toch om te zorgen dat de mensen alleen nog maar kleine zorgen
zouden hebben, zorgen die ze aankunnen, zodat ze niet meer in de tornado van de
geschiedenis meegezogen zouden worden, verbrijzeld of boven zichzelf uitgetild,
opdat ze niet meer hoefden te kiezen tussen heldendom en lafheid, tussen
martelaarschap en vluchten, opdat ze het leven met zijn kleine en grote vreugden
zouden hervinden, zonder tragiek. Het leven dat wij wilden terugvinden toen we
zeiden: ‘Als ik terugkom...’, moest groots, koninklijk, vol smaak zijn. Is het dan niet
onze schuld dat het leven dat we bij terugkeer weer hebben opgevat, flauw, geniepig,
triviaal is, een
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dief, als de hoop er wordt verminkt en bedoelingen worden verraden? Ik kan nog zo
goed beseffen dat het niet mijn schuld is, toch voel ik me schuldig. Ik heb onze doden
verraden en ik heb mezelf verraden, in mijn ambities, mijn vooruitgang. Ik schaam
me om mijn aanpassing. Als Mounette was teruggekeerd - en wat was ervoor nodig
dat ze zou terugkeren? Ze was sterker dan ik. Waarom zij en niet ik? - Mounette, als
zij was teruggekeerd, zou zij het geaccepteerd hebben, zich hebben aangepast? Zou
zij zijn teruggekomen om naar kantoor te gaan voor een saaie baan, om 's morgens
te hollen om de bus te halen? Mounette die zei: ‘Als we terugkeren, is niets meer
hetzelfde.’ Alles is hetzelfde. Binnen in ons is niets hetzelfde. Ik weet wat er in mij
niet hetzelfde is, wat niet is wat ik ervoor was, wat maakt dat ik anders ben dan de
anderen. Die berg lijken staat tussen hen en mij in. Mounette is niet gestorven opdat
jij, ik en een paar anderen een ideaalbeeld van haar kunnen behouden. Ze leeft in
mij. De mensen die vandaag om me heen leven, leven langs me heen. Zij leeft in me,
en ik heb niets gedaan van wat we onszelf hadden beloofd te zullen doen als we
zouden terugkomen, wat we zouden doen opdat niets hetzelfde zou zijn. Ze leeft in
me, maar tevergeefs. Wat moet ik doen om te zorgen dat Mounette niet voor niks is
gestorven? Niks. Want die ceremonie van herinneringen, dat is niks, dat rituele
ophalen van herinneringen, die geruststellende parodieën die de mensen een keer
per jaar de gelegenheid geven medelijden te hebben, ze de kans geven zich een goed
geweten aan te meten. Wat we ook doen, het heeft geen enkele zin. In het verleden
leven, is niet leven. Dat is zich afsnijden van de levenden. Maar wat kun je doen om
weer bij ze aan land te gaan, om niet verlamd aan de overkant te blijven zitten? We
hebben geen enkele greep op het heden. Ik probeer me soms in te beelden hoe ik zou
zijn als ik was zoals iedereen, als ik daar niet was geweest. Het lukt me niet. Ik ben
anders. Ik praat en mijn stem klinkt als de stem van een ander. Mijn woorden komen
van buitenaf. Ik praat en wat ik zeg, wordt niet door mij gezegd. Mijn woorden lopen
over een smalle weg waar ze niet van af mogen wijken op straffe van aanraking van
gebieden waar ze onbegrijpelijk zouden worden. De woorden hebben niet dezelfde
betekenis. Je hoort ze zeggen: ‘Ik viel bijna. Ik
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was bang.’ Weten ze wat dat is, angst? Of: ‘Ik heb honger. Ik heb geloof ik nog een
stuk chocola in m'n tas.’ Ze zeggen: ik ben bang, ik heb honger, ik heb 't koud, ik
heb dorst, ik heb slaap, ik heb pijn, alsof die woorden geen enkel gewicht hebben.
Ze zeggen: ik ga bij vrienden op bezoek. Vrienden... Mensen bij wie je gaat eten of
bridgen. Vriendschap, wat weten ze ervan? Al hun woorden zijn licht. Al hun woorden
zijn vals. Hoe kun je bij hen zijn als je alleen maar zware, zware, zware woorden
draagt? Ik heb beelden achter m'n ogen. Als ik even niet oplet, springen ze
tevoorschijn, gaan vooraanstaan, dringen zich op, en ik zie niet meer wat ik voor m'n
ogen heb, ik zie de beelden die van achter m'n ogen komen. Ik moet ze elk moment
terugdringen in hun kooi, anders scheiden ze me onherroepelijk van m'n omgeving.
Dat is een permanente, uitputtende oppasserij. 's Nachts ben ik vrijer. Ik laat ze naar
voren komen. Ze rennen naar voren. Ze hebben niets van hun scherpte verloren, hun
contouren zijn precies, genadeloos. Het zijn geen nachtmerries, die afgrijselijke of
doodenge visioenen. Het zijn bekende, alledaagse beelden, het alledaagse van
daarginds. Een gezicht, een mond, ogen. Al die ogen, al die ogen die groter worden
in die uitgemergelde gezichten, ogen die hun kleur verliezen en waar het licht in
uitgaat, al die ogen die uitdagen, of smeken of berusten. Of een lichte aanraking, een
landschap, een detail dat scheller verlicht wordt, dat ik altijd herken en waaromheen
alle andere landschappen een andere vorm aannemen. Na al die jaren, al die
veranderingen. Na alles wat er sindsdien gebeurd is. Sindsdien ben ik getrouwd, heb
ik een zoon gekregen. Ik heb boeken gelezen. Ik heb nieuwe mensen leren kennen,
nieuwe relaties aangeknoopt. Alle mensen die ik sinds mijn terugkeer heb ontmoet,
bestaan niet. Ze zijn niet dichtbij de mijnen, de echten: onze kameraden. Ze staan
aan de zijlijn. Ze behoren tot een andere wereld en niets zal ze laten binnendringen
in de onze. Soms zou je kunnen denken dat ze bij ons komen. Ze spreken een van
die lichte woorden uit, een van hun lege woorden, en onmiddellijk storten ze weer
in de wereld van de levenden.
Ik ben geen levende dode. Ik ben noch inert, noch gevoelloos. Noch inactief. Soms
moe, moe, geestelijk meer dan lichamelijk. Die moeheid die ik elk moment voel als
ik me moet aanpassen aan de mensen,
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aan hun lichte woorden. Als je me ziet, zou je zeggen dat ik leef. Ik werk. Ik zorg
voor het huis. Ik interesseer me voor wat er in de wereld gebeurt, voor wat er in de
buurt gebeurt. Ik heb belangstelling voor de studie van mijn zoon, zijn toekomst.
Alweer zo'n leugenachtig woord, toekomst... Hij houdt van studeren. Hij doet het
aardig op school, heel goed zelfs. Dat is interessant, voor een jongen van zeventien.
Hij geeft me veel voldoening. Ik ben blij dat hij niet aangetrokken wordt door geld,
dat hij plannen maakt zonder te denken aan een briljante carrière, dat hij zich niet
druk maakt over rijk of belangrijk worden. Dat hij het niet wil maken. Hij heeft
bewondering voor mensen die dingen voor niets doen omdat het goed is, omdat ze
daar zin in hebben. Hij geeft me voldoening, maar vreugde, nee. Vreugde... Van
buiten ben ik een levende onder de levenden. Mijn man is aardig. Hij is een
betrouwbare partner. Hij is gehecht aan zijn zoon, aan zijn vrouw. Ik vraag me nooit
af of hij het begrijpt, want ik weet dat hij het niet begrijpt en ik weet al zolang ik
hem ken dat mijn verklaringen langs hem heen zullen gaan. Kan ik het wel uitleggen?
Hij zou rustig, geruststellend zeggen: ‘Ik weet waar je doorheen gegaan bent. Ik weet
dat je daar niet van terugkomt zonder er littekens aan over te houden die bij de minste
aanraking weer opengaan. Daarom praat ik er nooit met je over. Ik wil je helpen
vergeten. Praten doet pijn. Je moet er niet over praten als je wilt vergeten.’ Zie je,
alles is verkeerd. De mensen die van ons houden, willen dat we vergeten. Ze begrijpen
het niet, ten eerste omdat dat onmogelijk is, vervolgens omdat dat vergeten afgrijselijk
zou zijn. Niet dat ik me vastklamp aan het verleden, niet dat ik het besluit heb
genomen niet te vergeten. Vergeten of herinneren hangt niet van onze wil af, ook al
zouden we er recht op hebben. Trouw zijn aan de kameraden die we daarginds hebben
achtergelaten, is alles wat ons rest. Vergeten is hoe dan ook onmogelijk. Zelfs
diegenen van ons die menen dat verleden in hun diepste geheime wezen te hebben
weggestopt, zelfs degenen die er < nieuwe herinneringen met scheepsladingen aan
toevoegen - reizen, avonturen, malligheid, het maakt niet uit wat - om het af te dekken,
het verleden gaat niet voorbij. De tijd gaat niet voorbij. Als je je welke dag dan ook,
welk terugkerend moment dan ook van daarginds herin-
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nert dat gedragen wordt door een geur... Op een dag denk ik langs de keukens te
lopen; dat komt doordat ik een aardappel heb laten verrotten onderin mijn
groentemand, en onmiddellijk komt alles terug: de modder, de sneeuw, de stokslagen
omdat het verboden was daarlangs te lopen... Gedragen door een smaak, een kleur,
het geluid van de wind, de regen... Als mijn zoon met lange tanden zit te eten, zeg
ik hem niet: ‘Als we die kotelet daar gehad hadden...’ Het zou misselijk zijn om
zoiets tegen een kind te zeggen, en ik ben er altijd in geslaagd ervoor te zorgen dat
hij er geen vermoeden van heeft dat zijn moeder niet is zoals andere moeders. Nooit
heb ik hem zoiets gezegd, maar elke keer denk ik het en elke keer neem ik het mezelf
kwalijk dat ik het denk en elke keer weet ik dat dit altijd zo zal blijven. Wat zou ik
gedaan hebben als ik een kind had gehad dat moeilijk at... Als je je elke dag van die
dagen herinnert, denk je dan niet dat het slechts gisteren was, misschien wel vandaag?
‘Ik wil je helpen vergeten, ik doe daarvoor wat ik kan’, ja, dat denkt mijn man. Hij
is tactvol want hij meent het te begrijpen. Ik probeer nooit het hem te laten begrijpen.
Moest ik stoppen met leven, niet trouwen omdat onze kameraden gestorven zijn
zonder een man te hebben gehad, zonder een kind te hebben gehad? Ik heb een man,
ik heb een zoon. Dat is niet onrechtvaardig, het is abnormaal. Het is alsof ik alles
wat ik heb gedaan sinds we terugkwamen, heb gedaan om vergetelheid af te dwingen,
terwijl, dat besef ik nu, vergeten onmogelijk is. Je dwingen te vergeten door alles te
doen wat andere mensen in het leven doen, wat een misrekening! Dat instinct of die
wilskracht die me in staat stelden terug te komen, hadden waarschijnlijk nog enige
vitaliteit toen we terugkwamen. Maar ze waren niet sterk genoeg om me werkelijk
aan het leven terug te geven. Mijn man is er. Ik kan niets doen waardoor hij zich zou
kunnen voorstellen hoe het was. Dat is onmogelijk, zelfs al zouden we er een leven
lang over praten. Ik praat er niet over. Ik praat er nooit met hem over. Voor hem ben
ik er, actief, ordelijk, aanwezig. Hij vergist zich. Ik lieg tegen hem. Ik ben niet
aanwezig. Als hij ook gedeporteerd was geweest, zou het gemakkelijker zijn, denk
ik. Hij zou het floers op mijn ogen zien. Zouden we dan rondlopen als twee blinden,
ieder met die kennis van het binnenste van de ander? Misschien zou
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dat makkelijker zijn, omdat ik me dan niet zou hoeven in te houden om erover te
praten. Je vraagt je waarschijnlijk af waarom ik me inhoud om het hem te zeggen?
Het zou hem pijn doen. Hij zou beseffen dat zijn zorgzaamheid niets heeft verzacht.
Ik ben niet levend. De mensen denken dat herinneringen vloeiender worden, dat ze
in de loop van de tijd vervagen, de tijd waar niets tegen bestand is. Dat is nou net
het verschil; in mij, in ons gaat de tijd niet voorbij. Hij haalt nergens de scherpe
kantjes af, verslijt niets. Ik ben niet levend. Ik ben in Auschwitz gestorven en niemand
die het ziet.
Vertaling Mieke Bal
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Charlotte Delbo
Ik heb hem gezegd
dat je mooi bent.
Hij was mooi door de naderende dood die per seconde
zichtbaarder werd.
Inderdaad, daar word je mooi van
de dood.
Heb je gemerkt
hoe ze eruitzien
de doden, vandaag de dag
hoe jong en gespierd
de lijken van dit jaar zijn.
Elke dag wordt hij jonger
de dood
dit jaar
een knulletje gisteren was nog geen negentien.
Ik weet best dat er niets beters is
om een levende mooier te maken
het gezicht van de kindertijd terug te geven.
Hij was mooi door zijn dood
elke seconde mooier
de dood die zich op hem ging installeren
zich op zijn glimlach ging plakken
op zijn ogen
op zijn hart
op zijn kloppende hart
dat nog leefde.
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Des te verschrikkelijker omdat hij zo mooi was
des te verschrikkelijker omdat ze
steeds jonger en mooier zijn
allemaal
naast elkaar liggend
mooi voor de eeuwigheid
broederlijk
naast elkaar
wanneer men mensen oogst als korenaren
aren in het seizoen dat het graan rijp is
het seizoen van de mens
in de zomer van de opstand
wanneer men mensen platslaat als korenaren
het staal in de ogen kijkend
de borst opengesteld
de borst opengereten het hart doorboord
zij die gekozen hadden.
Dat maakte hem zo mooi
dat hij gekozen had
zijn leven gekozen, zijn dood gekozen
en ze recht in de ogen had gekeken.
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Gebed aan de levenden om ze vergiffenis te schenken voor hun levend
zijn
Gij die voorbij gaat
keurig gekleed in uw spieren
kleren die u goed staan
die u slecht zitten
die net te doen zijn
gij die voorbij gaat
druk doende met een tumultueus leven in uw aderen
en goed vastgekleefd aan uw geraamte
met ferme pas, sportief of log
melig lachend, gij zijt mooi
of zo gewoon
zo gewoon als iedereen
zo mooi omdat gij zo gewoon zijt
op verschillende manieren
met dat leven dat u belet
uw bovenlichaam te voelen dat achter uw benen aankomt
uw hand aan de hoed
uw hand op het hart
uw knieschijf zachtjes in de knie rollend
hoe kan ik u vergeven dat gij leeft...
Gij die voorbij gaat
keurig gekleed in uw spieren
hoe kan ik u vergeven
zij zijn allemaal gestorven
Gij gaat voorbij en neemt een drankje op een terrasje
gij zijt gelukkig omdat zij van u houdt
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of slecht gehumeurd wegens geldzorgen
hoe hoe
kan ik u vergeven dat gij leeft
hoe hoe
kunt u vergeving verkrijgen
van degenen die gestorven zijn
wegens voorbij gaan
keurig gekleed in uw spieren
wegens het drinken van drankjes op een terrasje
wegens elke lente dat u weer jonger bent
Ik smeek u
doe er iets aan
leer een pasje
een dans
iets wat u rechtvaardigt
wat u het recht geeft
om gekleed te gaan in uw huid in uw lichaamshaar
leer lopen en lachen
want het zou toch te gek zijn
uiteindelijk
dat zovelen gestorven zijn
en dat gij leeft
zonder iets met uw leven te doen.
Ik kom terug
van voorbij de kennis
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nu moet ik leren vergeten
ik zie wel in dat ik anders
niet kan blijven leven.
En verder
is het beter er niet in te geloven
in die verhalen
over teruggekeerde spoken
anders zult u nooit meer slapen
als gij er ooit in gelooft
in die teruggekeerde spoken
die spoken die terugkeren
zonder dat ze ook maar
kunnen uitleggen hoe dat kan.

Vertaling Mieke Bal
Uit ‘Une connaissance inutile’
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Schrijversdagboek

Foto Johanna Weeda

Van zaterdag 27 september tot vrijdag 10 oktober 1997 houdt schrijfster, essayiste
en vertaalster Barber van de Pol een dagboek bij voor Lust & Gratie. Een periode
waarin zij niet alleen les geeft in het schrijven van essays maar waarin ook de spanning
oploopt. Zal haar nieuwe fictieve werk door uitgeverij Querido geaccepteerd worden?
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Barber van de Pol
Leve de deadline
ZATERDAG 27 SEPTEMBER Vanmorgen voorlopig voor het laatst met zaterdagochtends

houten hoofd naar 't Colofon, de Schrijversvakschool, diep in de Amsterdamse
Jordaan. Ik zet op verzoek een tak essayistiek op voor ouderejaars. Meteen bij
binnenkomst de conciërge gevraagd of ik in december, als de lessen weer beginnen,
mijn auto op het terrein kwijt kan, want het is best fietsen langs de grachten, deze
extreem mooie septembermaand, maar straks valt dat vast tegen. Is het bluf? Ik zal
tegen die tijd toch wel een andere auto hebben? Wie die geen geld heeft, krijgt nu
een ongeluk met als gevolg dat haar auto total loss is?
Onderweg een opdracht voor de studenten bedacht, zodat ze aan het eind van de
drie uren praten die we te gaan hebben ook nog even iets schrijven. Dat is een aardig
onderdeel van de lessen geworden. Mocht het volgend jaar doorgaan, dan houd ik
het erin. We beginnen met lezen en bespreken wat ze thuis hebben gemaakt naar
aanleiding van een door mij geopperd onderwerp. Het gaat vooral om het hoe.
Wat zijn ze verschillend. De een is zo objectief dat ze het woord ‘ik’ niet uit haar
pen krijgt, de ander neigt naar vitale, scènische kost, weer een ander plaatst kwetsbare
poëtische bespiegelingen naast elkaar in de hoop op meerwaarde en de
melancholiekste zoekt, zegt ze, haar identiteit en heeft niet in de gaten hoe mooi licht
ze vaak schrijft.
Het onderwerp voor thuis was deze keer ‘Het boek der boeken’. Daar hebben ze
zich vorige keer al een kwartier over gebogen met het verzoek drie per se persoonlijke
ervaringen met de bijbel te beschrijven. De deadline heeft ze gedwongen tot resultaten.
Deze ochtend laat ik hen in de schamele resterende minuten, na een introductie op
het thema, schrijven over ‘Mijn virtuele vriend’. Vier lezen nog even voor wat ze
hebben gewrocht. We lachen, want dat is niet gek.
Ze vertrekken ieder met een individuele opdracht. Het resultaat bespreken we in
december, als de lessen weer beginnen. Dat duurt
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lang. Zou het leven hen niet overnemen? Uiteindelijk hebben ze geen stok achter de
deur, alleen een juf die iets verwacht en die heeft gezegd dat ze niks verplicht stelt,
dat het hun keus en verantwoordelijkheid is. Maar de juf is wel benieuwd.
Thuis, in het vroegmiddaglijke uur na de gedane arbeid het Cultureel Supplement
van gisteren gelezen, met mijn bespreking van Mastreta erin. Ik lees ook de
boekenbijlage van de Volkskrant en merk hoe de geïnterviewde Willem Jan Otten
zwalkt op zijn gang naar God. Hij lijkt te geloven dat hij iets te zeggen heeft waar
wij botteriken niet op zijn gekomen. Zijn vroegere koketterie, goddeloos en helder,
is me liever. Hij is een van onze beste essayisten, maar nu gaat het zichtbaar
bergafwaarts.
Midden op de dag nog wat proberen te werken aan het vertaal-essay of essayboek,
waarvoor ik geld heb gekregen van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en dat
langzamerhand af moet. In- en uitlopende kinderen houden me echter aangenaam
van het werk. Daarna wachten er vrienden.
Deze zaterdag achteraf gezien alleen maar gepraat. ‘Het hoofd wil niets,’ noem
ik dat, de schuld delegerend. Wie zichzelf beter doorgrondt, mag zijn vinger opsteken.
28 SEPTEMBER Deze ochtend zal ik gebruik maken van de handigheid en
aardigheid van Stephen, die me met mijn apparatenellende wil helpen. Mijn koelkast
is stuk en we gaan met zijn busje een tweedehands ophalen in de Pijp. Een uur voor
het zover is, verschuif ik de koelkast om de vloer vast schoon te maken en ik steek
de stekker voor de grap in een ander stopcontact.
‘Floep,’ zegt er iets. Het is niet moeilijk te concluderen dat de vriezer weer werkt
en om te kijken of de tragere rest het ook doet, zet ik glaasjes water op en in de
koelkast. Na een half uur kan ik vaststellen dat mijn Bauknechtje mag blijven. Had
ik hem op een haar na bij de lantaarnpaal gezet voor een lelijke Philips!
Stephen wil het stopcontact maken. Niet nodig: er was alleen een zekering stuk.
Opgewonden bespreken we het wonder. Even later
ZONDAG
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gaan we op weg om de auto uit te proberen waarop na lang krantjes doorkijken mijn
oog is gevallen. Als ik er een half uur in heb rondgereden, wil ik hem niet. Stephen
zegt dat de auto uitstekend is en dat felrood niet erg is, maar mijn emoties spelen op.
Ik mis mijn trouwe Visa, heb verdriet om de verloren onschuld, want het was ons
eerste ongeluk, eind juli. Ik ben nog niet aan een andere toe. Niet aan deze andere.
Daarna samen met dochter Marjan met de trein naar de zonovergoten Gelderse
Vallei om jarige broer Jan te bezoeken. We verlaten de Vallei weer en trekken de
Betuwe in waar we op een droomplek pannenkoeken eten. Ik probeer niet trots naar
Marjan te kijken nu ik bij Herman Brusselmans heb gelezen hoe hij moeders haat
die trots zijn op hun dochters omdat ze denken dat iets van hun glans op hen afstraalt.
's Avonds thuis lees ik Marjans minutieuze reisverslag van drie maanden
Midden-Amerika. Ze schrijft goed, denkt helder en wordt gedragen door liefde voor
vriend Daan, die mee was, zodat dit reisverslag ook een letterlijk
minuut-voor-minuut-liefdesverklaring is geworden.
Ik heb tranen in mijn ogen als ik het zwarte boekje dichtsla. Laat Brusselmans het
niet merken. Ik lees zijn Logica voor idioten als eventueel Boek van de Maand voor
De Groene Amsterdammer. Een neefje had het vanmiddag nog over hem. Hij is
populair bij de jeugd. Marjan keek wat bezorgd toen ook ik me geestdriftig betoonde.
Zij heeft het in haar zwarte boekje vaak enthousiast over schrijvers en boeken: Oliver
Sachs, Cortázar, Onder professoren, De dood van Artemio Cruz. De wereld ligt aan
haar voeten.
Vandaag niet gewerkt. Wel een beetje nagedacht.
MAANDAG 29 SEPTEMBER Hoe schrijf je een essay? Watts een essay? De tips die ik
mijn studenten geef, zijn velerlei, en vooral gebaseerd op wat ze zelf doen. Ik kan
ze weinig leren, wel veel afleren en een beetje stimuleren. Het geheim is dat je begint
en al doende zonder te veel sturing je ritme vindt. Het lukt me vaak
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genoeg. De laatste week zit er echter de klad in omdat de fase waarin ik met dat
essayboek zit de minst plezierige is, maar ook omdat ik me ervan bewust ben dat
Anthony Mertens van uitgeverij Querido momenteel mijn nieuwe manuscript - fictie
- leest. Op 9 oktober ga ik naar hem toe en dan oordeelt hij, hebben we afgesproken.
Bij zo'n pasgebaard kind wordt al het andere wat wezensvreemd. Discipline kan
helpen.
Ik hou van de maandag, als er weer post wordt bezorgd, als jongste dochter Johanna
na haar weekend-escapades terugvalt in mijn ritme, 's Avonds na het eten - de hete
bliksem die mijn moeder gisteren meegaf - naar koor. Er waren maar twee mannen,
dus evenwichtig vierstemmig was het niet.
DINSDAG 30 SEPTEMBER Mag je je vrienden bevoordelen? Volgens mij doe je dat
niet. Tegen vrienden ben je kritischer omdat je anders huichelt. Bewonder ik een
vriend, dan ben ik geneigd te denken dat ik niet voor niets met hem bevriend ben.
Kortom, een van de boeken die ik vanmorgen tijdens de juryberaadslaging voor de
Europese prijzen wilde nomineren, is de essaybundel De fatale cirkel van vriend
Arnold Heumakers. Weer eens de enige die essays voorstelt. Twee jaar geleden Piet
Meeuse, vorig jaar Willem Jan Otten, dit jaar Arnold Heumakers, 's lands
interessantste criticus. Wie leest er essays? Vorig jaar haalde Willem Jan Otten met
De letterpiloot, die ik ondanks zijn koketterie had voorgedragen voor de Amsterdamse
essayprijs, de laatste Europese ronde niet. We gaan de komende maanden voorstellen
bekijken en daarna wordt de keus bepaald. Dit is je ware snoepwerk: betaald praten,
gratis boeken, dagje uit.
Omdat ik nog geen auto heb met vriendin Nelleke meegereden naar de Raad voor
Cultuur in Den Haag. Zij moet uit de jury, maar ze gaat erheen om bij het afscheid
van de secretaresse te zijn. Die geven we mijn Don Quichot-vertaling, een geknipt
geschenk in z'n mooie jas, maar het was niet mijn idee.
Over koketterie gesproken: in de groep van 't Colofon, die ik De
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letterpiloot te lezen had opgegeven, had ik als eerste opdracht het uit een gesprek
met Jan Kuijper overgehouden woord ‘sierdenken’, gebaseerd op gemengde gevoelens
over Otten, als uitgangspunt genomen.
Terug rijd ik met Frans de Haan mee. Ik schrik als ik hoor dat hij nog in het bestuur
van het Fonds voor de Letteren zit, want ik ding naar een functie daarin als
poëziebeoordelaar. Ik ga er vanuit dat ik het niet word, toch zou ik graag meer denken
over poëzie, als compactste genre. De gedichten die ik zelf schrijf, zoals de
voetbalgedichten voor Hard gras, zie ik in het verlengde van een innige
Sinterklaasliefde. In Nederland heeft het woord ‘dichter’ iets angstvalligs. Als
medebestuurster van het Fonds zou ik subsidie voorbehouden aan een beperkt groepje
want ik kan kunst van kunstig onderscheiden, toch zou ik willen dat hier een vrijer
klimaat heerste. Leve de zondagspoëzie! Leve Sinterklaas!
Vandaag hoef ik geen boodschappen te doen of te koken, want dat doen Johanna
en Tessa, een smakelijke dinsdagse gewoonte.
Omdat werken aan het essay niet lukt, maar wat Lorca vertaald. Ik zou liefst een
poosje niet vertalen, want hart en hoofd zijn bezet. Na Don Quichot trekt vooralsnog
alleen het vertalen van gedichten me, of van toneel, want spreektaal is mentaal goud.
Ik heb bovendien meestal geluk met regisseurs.
's Avonds me ertoe gezet naar Ajax-Maribor te kijken: 9-1. Marjan en Daan, op
de tribune, boffen. Ik kan moeilijk zolang vermaak aan, dus intussen een aanzet
gemaakt tot een gedicht, waarin ik op Gods vraag ‘Wie ik zou willen zijn als ik jonger
èn een jongen was’ antwoord: Jari. Jari Litmanen, Blind, Witschge, Rijkaard (das
war einmal) - ik identificeer me met de rustigste smoelen. Later zegt Marjan dat
Bergkamp ook in het rijtje hoort omdat hij boeken leest. Volgens Johanna is die
inmiddels bij Arsenal uitgegroeid tot ‘God van Engeland’
WOENSDAG 1 OKTOBER Zo weinig gedaan gisteren dat ik het bed niet uit kan komen
met het vooruitzicht op weer dat tweeslachtige
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gehang om de computer. Om acht uur Johanna gewekt, om negen uur Johanna
uitgezwaaid, maar pas om tien uur opgestaan omdat de telefoon gaat. Het bad dat
voor me klaar staat, is inmiddels lauw. Vandaag beginnen met minder drinken, want
dit is niet normaal: ouder worden en dan toch steeds meer slapen. Nelleke was een
poosje ter vervanging op tonic overgegaan en dat hielp, vertelde ze. Straks tonic
kopen.
Leve de deadline. Alleen met een deadline verdwijnt het gedoe van de dag naar
de achtergrond, gaan er gedachten en woorden in je hoofd naar elkaar op zoek en
vormt zich het ritme dat een schrijfsel tot een eenheid maakt. Niets zo heerlijk als
scherp-op-de-snede, improviserend, met een gelegenheidsdoel scheppen. Het is mijn
stijl, het is de stijl van een journalist, al ben ik dat maar voor een klein deel.
Het schrijven van essays heeft een ander ritme. Meestal is ook daarvoor een
deadline bepaald, door de redactie van een tijdschrift of de organisator van een lezing,
die achteraf een essay wordt, maar die deadline is vaak zo lang van tevoren bekend
dat het hoofd een tijdlang alleen preludeert. Ineens blijken dan, zonder dat je je ervan
bewust bent, zo veel ideeën of formuleringen te zijn ontstaan dat je gaat zitten en
begint. Uiteraard op het moment dat de deadline nadert.
Het onderwerp bij essays is altijd op jou afgestemd of je zet het naar je hand. Er
wordt niet anders verwacht, want een essay is een persoonlijk gekleurde beschouwing.
De zoektocht die voor het oog van de lezer wordt verricht, is jouw zoektocht en alle
tijden en culturen liggen voor je klaar om uit te putten, precies zoals dat in jouw
kraam te pas komt. Een essay is een avontuur van de geest. Er komen altijd verhalen
terecht in mijn beschouwingen, misschien uit ongeloof in te veel getheoretiseer.
Vandaag hoorde ik dat professor Bronzwaer aangenaam veel ventilatiegaten in mijn
werk constateert. Mooi zo, al heeft een weldenkend mens de neiging oordelen van
anderen, ook lovende, te weerspreken. Wie laat zich nu vangen door een definitie!
De fase waarin ik zit: een eenheid - een lang essay of een bundel -
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maken over het vertalen van Don Quichot; wat er aardig aan is, heb ik echter al
gedaan. Er liggen zes, zeven lezingen en verhalen klaar vol overlappingen. Het zou
dwaas zijn opnieuw te beginnen, maar het metselwerk van hier iets weghalen en daar
wat stapelen is tegennatuurlijk. Wel heb ik nog twee reisverslagen geschreven, waarin
ik nieuwe dingen kwijt kon, toch moet het voegen eens beginnen. Niet omdat de
deadline dodelijk is, maar ik moet geld verdienen. Dit geürm geschiedt in de baas
z'n tijd, en die baas ben ik zelf.
Gelukkig wat telefoontjes met een semi-werkkarakter - er komen een paar nieuwe
leden bij onze critici-leesclub - zodat de schijn wordt opgehouden. Een onvruchtbare
dag, maar zie: Ronja, de poes van dochter Laura, heeft één (!) jonkie gekregen. We
zijn een poezenfamilie. Ik koop hart voor de moeder, en er sluipt een aangename
roezigheid in huis.
Bij het boodschappen doen vanmiddag weer eens vergeten de flessenbon te trekken.
Soms trek ik hem wel, maar dan vergeet ik hem in te leveren, en vorige week vond
ik in mijn jaszak een bonnetje dat ik niet herkende en dus maar heb weggegooid. Als
ik tegen Johanna zeg dat ik vergeetachtig begin te worden, zegt ze: ‘Dat heb je toch
altijd gehad? Je bent gewoon een verstrooide professor.’
Weer even voetbal gekeken op de tv. Het is spannend, maar ik kan me niet
concentreren. Zou dat toch komen doordat Ajax er niet bij was? Heb ik last van
plaatsvervangend chauvinisme omdat Marjan en Daan, en Johanna, met Ajax dwepen?
(Wat kan mij PSV of Barcelona schelen?)
DONDERDAG 2 OKTOBER Filter, tijdschrift voor vertalen en vertaalwetenschap valt
op de mat met een speciaal Spanje-nummer. Ondanks verminderd alcoholgebruik
toch weer pas na het arriveren van de post om tien uur opgestaan. In bad in Filter
gelezen. Eerst een stuk van Javier Marías, de mooiste schrijver uit Spanje van dit
moment. Er staat ook iets van mijzelf in, over het vertalen van de titel en de
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eerste zinnen van Don Quichot. Het zal deel gaan uitmaken van ‘Het Hessay’. Ik
besluit daar vandaag op z'n minst een paar uur aan te werken. Eerst wat andere
werkjes, zodat er een bodem onder de dag ligt.
Daar komt opnieuw niets van. De post bracht nog minstens een uur actie met zich
mee. Daarna auto's gescreend in twee stadsblaadjes. Er komt geld aan, hoorde ik
zojuist door de telefoon, dus laat ik toch maar snel een auto kopen. Morgen ga ik er
een bekijken, opnieuw samen met Stephen. Misschien kunnen Johanna en ik in de
herfstvakantie even weg, het geld verder opmaken. Vandaag is het kouder, ook
binnen. Zelfs mijn neus is koud. Gelukkig staan er kleurige bloemen op tafel. De
herfst zij geprezen.
Gisteren begonnen met twee glazen wijn in plaats van vijf per dag. Met wat
gesmokkel - jenever in de tonic - lukte dat. Vandaag gaat dat ook lukken.
Tweeënhalf uur gewerkt in de middag, 's Avonds wilde ik naar een Vara-quiz
kijken, maar ik stuitte op een programma met Willem Jan Otten; alsof de duvel ermee
speelt. De première van zijn nieuwe toneelstuk is gekraakt. Otten zegt zo vaak ‘eh’
en zwijgt zo hinderlijk veelbetekenend, of zoekend, en tussendoor praat hij zo
onsamenhangend en vooral pedant dat ik afhaak. Wat denkt hij wel? Dat hij beter of
gevoeliger is dan niet-godsdienstigen? Alsof je zonder God of expliciet christelijke
begrippen, zoals erfzonde, geen waardevolle ethiek of rituelen kunt hebben. Daar is
weer het oude misverstand in het geding dat cerebraliteit emotieloos zou zijn, alleen
nu vertegenwoordigd door een verrassende exegeet. Geef mij maar Huub Oosterhuis.
Ik heb hem een poosje uit angst voor bevoogding gemeden, maar hij doet tenminste
niet alsof hij het ei van Columbus uitvindt door anno nu christelijk te zijn. Willem
Jan Otten mag in eigen ogen winnen, zijn verlies als schrijver is evident.
Vandaag was Johanna een beetje somber, maar daarover is ze niet mededeelzaam.
Tijdens het eten staart ze wat weg. Als ze terugkomt van pianoles kijkt ze nog steeds
lijdzaam, alsof je het leven
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maar te nemen hebt zoals het komt. Pas als vriendin Heleen belt, fleurt ze op.
Leeftijdgenoten lossen zaken voor haar op waar ik buiten sta, en dat is goed.
Nog even in Brusselmans gelezen met een glas tonic bij de hand en daarna slapen.
Morgen in ieder geval voor de post er is opstaan, want we gaan al vroeg de nieuw
uitverkoren auto bekijken. Een auto staat voor mij voor vrijheid. Ik heb pas zes jaar
een rijbewijs, vandaar misschien.
VRIJDAG 3 OKTOBER Een zachte herfstdag. Stephen staat bij mij voor de deur terwijl
ik bij hem voor de deur sta. Hannie, zijn vrouw, maakt zich zorgen over zijn
vergeetachtigheid. Na een poosje tuft zijn bus zijn straat weer in. Op en neer naar
Badhoevedorp, auto - een witte Citroën AX - geprobeerd en gekocht, nog eens op en
neer, maar nu op de fiets, om cheques te brengen. Stephen moet me overhalen voor
die fietstocht. ‘Jij moet meer fietsen’ - alsof ik dat niet al maanden doe. Borrel op
de goede afloop. Jammer genoeg een afspraak met Laura, die me een mooie man
wilde laten zien, gemist.
In NRC Handelsblad een twee-paginalang stuk van Kees Verheul over Don
Quichot. Ik weet dat het een half jaar geleden gepland was, maar toen schreef een
ander over mijn nieuwe vertaling omdat Verheul zijn stuk niet afhad. De redactie
moet met de handen in het haar hebben gezeten, want Verheuls stuk moest natuurlijk
worden aangepast, ont-actualiseerd, en het is inderdaad losgezongen van de
verschijning van de nieuwe vertaling. Hij zegt wel iets onvoorwaardelijk superlatiefs,
te weten dat ik het boek ‘voor het eerst met de rake motoriek’ heb vertaald, maar dat
is het.
Omdat ik zelf over het boek dien te reflecteren, leg ik het stuk weg voor later.
Een afspraak vervalt, dus 's avonds tijd om de openbare les voor de NRC-Taaldag
voor te bereiden, die morgen plaatsvindt in de Oudemanhuispoort. Mijn medejuryleden
bij de vertaalwedstrijd zullen er 's ochtends geen van beiden zijn. Maarten Steenmeijer,
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die naar Spanje moet, heeft - trouw als hij is - wat materiaal opgestuurd. Hij belt nog
even; hij is mijn compagnon bij menig project, en een heel goede vriend. Jean-Pierre
Rawie zal er 's middags pas zijn, bij de tweede openbare les.
Mijn drankjes van deze vrijdag geteld: een borrel, een bier, een wijn. Dat gaat
goed.
ZATERDAG 4 OKTOBER De hele dag Taaldag. Vooral 's morgens geanimeerde les.
De winnaar van de - anonieme - vertaalwedstrijd bleek aanwezig: een rijzige
intellectueel met enige faam, al had ik nooit van hem gehoord. Woont dan ook ver
in het Noorden.
Tijdens de lunch en de afsluitende borrel gelachen en gedronken met vrienden,
kennissen, vakgenoten. Met een groepje naar idioot druk want populair café Zwart,
maar meteen gevlucht; ik wilde niet meer drinken. Op instigatie van ex-vriend met
z'n tweeën gaan eten, niet lekker - tomatenpuree-achtige spaghetti puttanesca - wel
plezierig. Overigens niet slim, zo'n etentje, want ik heb hem jarenlang door mijn
geheugen laten fictionaliseren tot wie hij is in mijn nieuwe boek, dat dus bij Anthony
Mertens ligt. Expres vroeg naar huis met het gevoel of ik twee petten op heb, toch
voelt het niet beroerd.
's Avonds pas de post bekeken, waaronder het filosofenblad Krisis, dat opent met
een lezing die ik deze zomer tijdens een filosofen-weekend heb gehouden, lichtelijk
gespannen vanwege het nieuwe onderwerp - de vermenigvuldiging of opheffing van
het ik. Ik ben immers geen filosoof. Ik maak met retorische en dramatische middelen
een sluitend ding van een lezing, een artikel, of wat het is, terwijl filosofen stapje
voor stapje, volgens een schijnbaar niet speculatieve denklijn, te werk gaan. Ik kom
daar doorgaans aan te kort.
In de krant de advertentie met de namen van degenen die de regering kapittelen
vanwege de bestaande bio-industrie. Onder hen J.J. Voskuil, en ik. Het is dierendag,
dat was ik vergeten. Vandaag geen vlees gegeten, of ja toch, een broodje rosbief.
Eerlijk gezegd
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geen seconde aan gedacht; het was zo honderd procent mensendag. De katten een
extra portie vlees gegeven, want hun dierendag is anders van perspectief dan de onze.
René Jacobs met Couperin beluisterd, wat ik al weken dagelijks doe, en nog wat
muziek. Late tv hopeloos, op Pulp Fiction na. Geen zin die film voor de tweede maal
te zien, op zo'n schermpje. De eerste keer zag ik Pulp Fiction in Buenos Aires
ongeveer met het pistool op mijn borst, want Laura en vriendin Willemijn, die me
vergezelden, beiden negentien toen, kenden hem al en als ik hem niet goed vond,
zou dat stellig liggen aan het feit dat ik te oud word. Ik hou ervan het met mijn
kinderen eens te zijn, maar ik streef er niet naar.
In bed nagedacht over Brusselmans. Die scheldt iedereen uit, dus wie ben ik om
als lezer een kongsie met hem te vormen. Fijn dat ik over zijn boek ga schrijven,
want ik weet nog niet wat het wordt. Het wordt zo'n artikel ‘dat me zoekt’, om het
deftig te zeggen.
ZONDAG 5 OKTOBER Rustig weer, zonloos. Me verplicht tot een paar uur vertalen,
stijl: in drie uur tijd zoveel bladzijden, wat neerkwam op een duwpartij. Deprimerend.
Alles vandaag obligaat, zelfs het piano spelen. Het is of ik op iets wacht.
Tekstje voor een uitgeverij gemaakt en doorgefaxt, wat me opbeurde. Voor mezelf
gekookt - een lekkere spaghetti om die van gisteren in het restaurant goed te maken
- en alleen gegeten; de kinderen zijn naar hun vader. Die is morgen jarig en dat vieren
ze nu. Ik heb mijn essaybundel Alles in de wind voor hem meegegeven, daar heeft
hij wel eens naar gevist.
's Avonds, in de Kleine Zaal van het Concertgebouw, verder de put ingeduwd. In
plaats van Felecity Palmer met Poulenc was er Nancy Argenta met blijmoedige
Duitse natuurkul, waar godbetert een mandoline in voorkwam. Schubert en
Mendelssohn zijn mooi, maar niet alles van Schubert en Mendelssohn is mooi. Zelfs
een Mozart, een lange vrijmetselaarsslogan, was ongenietbaar. Op een gegeven
moment hoorde ik beslist gejodel. Toen vond ik niets
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meer leuk. Gauw naar huis. Met Johanna gepraat, die er weer was. Net zo vroeg als
zij naar bed gegaan, maar na drie uur wakker geworden en een slaappil genomen.
Onzin, want ik heb geen depressie. Het is meer dat onbestemde gevoel van wachten.
MAANDAG 6 OKTOBER Telefonisch op het bedrag voor de auto afgedongen, geld
bedongen voor schade die werklieden aan de tuin hebben berokkend, kortom,
vanochtend bellend rijk geworden. Is dat niet ook een vorm van werken? Auto op
mijn naam laten overschrijven. Het oude kenteken had vooraan de medeklinkers van
mijn achternaam, middenin de leeftijd van mijn geliefde, en achteraan zijn
medeklinkers. Nu is mijn kenteken SL-03-PP geworden. Laten we zeggen dat dat
staat voor nog 3 - hoe onbarmhartig, die o ervoor! - geliefden van wie er een s, een
L en een P heet. Die laatste P ben ikzelf.
Twee regels tegengekomen waarvan ik een voetbalgedicht tegen Willem Jan Otten
kan maken, twee vliegen in een klap: ‘Wie in de eeuwigheid wil toeven, kijke niet
verder dan de dag van vandaag.’ Ze stonden in een artikel dat ik ooit schreef over
de dichter Jorge Guillén en al lijken het brave ware regels, ze spreken me opnieuw
aan.
DINSDAG 7 OKTOBER De verjaardag van oudste broer Kees. In bad Brusselmans
uitgelezen. Wat ik vannacht ook gedacht mag hebben, ik vond het nu weer prachtig.
Aan Lorca gewerkt. Auto met zenuwen opgehaald. Daarna met Laura en vriendin
Mieke Groen en haar man bij Dal Barone gegeten. We bleken geïnviteerd te zijn,
wat ik kras vond want Mieke heeft ons in Spanje van de zomer al zo gefêteerd! Ik
deelde met Laura een schotel allerhande vis, vooral inktvis en schelpen, en daarna
nam ik tonijn met een provencaalse saus en zij reuzengamba's. Onthouden voor het
kookboekje dat ik samen met Elly Kamp ga maken. Heerlijke wijnen.
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Met Mieke afgesproken dat ik voor haar tijdschrift Roodkoper zal schrijven over
‘Kiefer in mijn leven’ of eigenlijk over de logica van het toeval. Hij had mijn leven
bijna drastisch bepaald, maar er kwam iets tussen. Ik ben blij met het verzoek; het
betekent enkele dagen met een deadline werken aan een speculatief onderwerp. Ook
afgesproken te gaan wandelen in een nader te bepalen land, wellicht Spanje.
Bij het nazitten begon Mieke, niet ik, over Willem Jan Otten. Laura bleek zeer
geïnteresseerd; zij heeft discussies met een vriendin in wie ze nu ineens Otten
weerspiegeld zag. De bewuste irrationaliteit van die vriendin maakt haar soms
radeloos. Ik heb beloofd materiaal voor haar te zoeken, kan ze erover lezen.
Wonderlijk, die parallellie.
Zorgen over de autoradio die vastzit, dus niet uitgenomen kan worden bij stilstand
(zo noemen ze dat in die branche). Achter camouflageklepje aan, morgen. Nog even
Paul de Leeuw gekeken en flard opgenomen film, maar slaperig, dus naar bed. Midden
in de nacht wakker en hup: slaappil. Zonder enige bedenking. Nu zijn ze op, gelukkig.
WOENSDAG 8 OKTOBER Uitgerust wakker. Johanna ook. Ze heeft 's ochtends geen
school. Ik verheug me op de herfstvakantie volgende week, onder andere vanwege
dat zorgeloze opstaan, een van de potentiële vreugdes van een freelancer.
Echt herfst vandaag. Regen, wind, een sfeer van afsluiting. Voor het eerst sinds
de zomervakantie weer naar pianoles geweest. Veel te gezellig. Ik wil dit jaar beslist
uit de sonatines raken, dus iedere dag studeren. Daarna huizen bekeken. Droomhuis
op het Harmoniehof; ik schrijf in, ondanks de hoge huur. Nemen we er gewoon een
student of een man op kamers bij! Maar ik vrees dat mijn ledennummer bij de
woningcoöperatie niet laag genoeg is.
Iedereen wil dit huis: bijna een villa met rondom tuin, in een centraal hof in
Amsterdam.
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Het verschalken van een autoradioklepje lukt niet. Ze zijn uit de handel vanwege
faillissement. Wat nu? Berusten in het feit dat junks zo'n armzalig radiootje niet eens
willen en dat ze tegenwoordig sowieso eerder uit zijn op parkeerschijven?
's Avonds gegeten met een fan van Alles in de wind. Mijn bedoeling was alleen
een borrel, maar hij zei dat vergeten te zijn en hij wilde trakteren. Ik belde Johanna
om te vragen of ze het vervelend vond alleen te eten. Ik hoorde aan haar stem dat ze
het meende toen ze zei van niet, dus ik bleef eten - aspergesoep, lamscurry en
appeltaart - en praten, want Thomas, de man in kwestie, is druk en erudiet. Wel raar,
zo'n gesprek dat de neiging heeft vrolijk te zijn en ook wat showerig, over wat je
weet en wat je vindt. Je kent elkaar niet genoeg om maar wat aan te doen.
Four Weddings and a Funeral, gisteren opgenomen, bekeken. Aardige verstrooiing
maar niet het soort film dat je onthoudt. Prachtige hoofdrolspeler. Ik wou dat ik
twintig jaar jonger was.
Wat in Irvine Welsh gelezen voor De Groene. Sterke verhalen, ook letterlijk, maar
niet zo'n stijlschrijver als Brusselmans. Dat is mijn beroepsdeformatie door al het
vertalen: ik lees proevend.
DONDERDAG 9 OKTOBER Vannacht om vijf uur wakker. Waarom? Gelukkig zijn de
slaappillen op. Eén strip in een half jaar vind ik genoeg als er eigenlijk geen reden
is om ze te gebruiken. Na het ongeluk in Spanje, eind juli, taalde ik er niet eens naar,
en dan nu wakker liggen uit opwinding over wat komen gaat?
's Middags naar het afscheidscollege van professor Havekate, zo'n petieterig betoog
dat het hilarisch wordt wanneer je bedenkt op wat voor chaos het is bevochten. Hij
weet het en hij speelde ermee; hij is niet alleen droog maar ook droogkomisch.
Nadien borrel. Kennisgemaakt met Harm de Boer, die vertelt dat hij college over
Don Quichot gaat geven. Hij heeft, zegt hij, samen met collega's mijn vertaling aan
de wegbezuinigde Havekate gegeven. Geprobeerd Francisco Lasarte te mijden en
daarna geprobeerd ruzie met hem te maken omdat ik denk dat hij mijn
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dierbare Maarten Steenmeijer een poets heeft gebakken, maar hij ontkent, legt uit,
zoekt vriendschap. Hij biedt aan me over twee weken te helpen met het leiden van
een forum waar ik tegenop zie. Sommige hispanisten koppiger gemeden vanwege
de slechte herinnering die ze als docent blijvend hebben achtergelaten.
Half vijf. Buiten waait het nog steeds hard, maar het is één en al zon op de grachten.
Ik heb een paar minuten over en koop in een tweedehandswinkel een rode maillot
en perfecte bruine laarsjes. Dan op naar Singel 262, naar de afspraak met Anthony
Mertens. Nu het erop aankomt, word ik lacherig, maar de zenuwen zakken als Anthony
meteen roept: ‘Voor jou heb ik wel heel goed nieuws.’ Hij drukt mijn manuscript
aan het hart met loftuitingen waarvan me bijblijft dat hij verrukt is van de lichte toon.
Hij heeft met succes fragmenten voorgelezen aan anderen in het gebouw; enzovoort.
Ik vraag verguld wat hij de mooiste hoofdstukken vindt, waarop hij opnieuw losbarst.
‘Weet je,’ zeg ik, als ik vertrek, ‘ik kan al twee weken, sinds jij het manuscript
hebt, mijn draai niet vinden. Ik denk dat ik dit moest weten voor ik me tot iets anders
kon zetten.’ Hij kijkt me vriendelijk aan. ‘Logisch,’ zegt hij dan, in zijn oneindige
wijsheid.
We maken een nieuwe afspraak voor na de Buchmesse. Ik koop door het dolle
champagne, een fluwelen dasje, mimosa. Thuis bericht van de ANWB dat de restwaarde
van mijn Visa-tje nihil was; ook ligt eindelijk de nieuwe Hard gras met twee gedichten
van mij op de mat. Ik kijk, nieuwsgierig. In de verantwoording typeert de redactie
mij als een anarchist met een poëtische ader en ‘altijd in verzet tegen
tafelschikkingen’. Dat is leuk. Op het antwoordapparaat het verzoek van de NRC
om een bespreking te maken van een boek waarvan ik al had bedacht dat ik dat wilde
doen.
Dochter Johanna speelt piano. Ze is wel genegen champagne met mij te drinken,
maar dan bij het eten. Alles valt op z'n plaats. Het leven gaat door. Daarop heffen
wij het glas.
VRIJDAG 10 OKTOBER Aan het werk.
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Portfolio
BarBara Hanlo is beeldend kunstenaar, fotograaf en cineast. Als fotograaf is zij
geïnteresseerd in oude technieken en de toepassingen daarvan in deze tijd. Zo deed
zij een onderzoek naar het chemisch omkleuren van zwartwit-foto's, een techniek
uit de beginjaren van de fotografie. Naar aanleiding van dat onderzoek publiceerde
zij Coloured Black and White [1997], dat zowel een technisch handboek is als een
kunstenaarsboek met illustraties en eigen teksten.
In deze portfolio presenteert BarBara Hanlo een serie cyanotypieën - foto's die buiten
de donkere kamer het licht zagen.
Een recept anno 1997 voor het maken van cyanotypie

Voorraadoplossing A:
Water van ongeveer 21 °C

100 ml

Ferric-ammonium-citraat (groen)

20 gram

100 ml
8 gram

Voorraadoplossing B:
Water van ongeveer 21 °C

100 ml

Kalium-ferric-cyanide

8 gram

Voor gebruik een deel A en een deel B bij elkaar voegen
Deze oplossingen zijn giftig en moeten in een goed afsluitbare donkere fles bewaard
worden
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BarBara Hanlo
Blauwdrukken
Blauw. Als kleur vormt ze een kracht; ze staat echter aan de negatieve
kant en is in haar hoogste zuiverheid als het ware een prikkelend niets. In
haar aanblik zit iets paradoxaals van prikkel en rust tegelijk. Zoals we de
hoge hemel, de verre bergen blauw zien, zo schijnt een blauw vlak voor
ons terug te wijken. Zoals we iets aangenaams dat voor ons vlucht graag
achtervolgen, zo kijken we graag naar blauw, niet omdat het zich aan ons
opdringt, maar omdat het ons meetrekt. Blauw geeft ons een gevoel van
kou, zoals het ons aan schaduw herinnert
J W Goethe Kleurenleer
Cyanotypie, ook wel blauwdruk genaamd, is een niet-zilver proces dat stamt uit de
beginjaren van de fotografie. In de negentiende eeuw werd uit nieuwsgierigheid naar
de eigenschappen van fotochemische reacties een groot aantal fotografische
drukprocessen ontwikkeld.
Sir John Herschel, astronoom en wetenschapper, was een van de mensen die zich
daarmee bezighield. In een lezing op 16 juni 1842 sprak hij over een van zijn
ontdekkingen. Hij had vastgesteld dat onder invloed van zonlicht bepaalde
ijzerverbindingen reageren en een beeld opleveren.
Dat proces ging als volgt: Herschel prepareerde een vel papier door het in te smeren
met een bruingroen mengsel van ferric-ammonium-citraat en kalium-ferric-cyanide.
Op dat vel legde hij een negatief en dat belichtte hij in de zon. Na de belichting werd
het papier afgespoeld met water. Het resultaat was een blauw positief beeld dat
bewaard bleef en niet onder invloed van licht vervaagde. Herschel meende dat hij
een van de belangrijkste uitvindingen op het gebied van de fotografie had gedaan.
In zijn tijd was vooral de houdbaarheid van het fotografische materiaal namelijk een
lastige kwestie. Later zou Herschel de fixeer ontdekken.
De hier afgedrukte cyanotypieën zijn een selectie uit een serie die ik de afgelopen
zomer maakte - onder de zon, in de tuin. Wat me in de blauwdruk-techniek aanspreekt,
is de intense kleur en de kleurnuances die de foto's krijgen, en de magie van de
eenvoud van het procédé. De kleur, de kwaststreek en het negatiefformaat variëren
en dragen alledrie bij aan de inhoud van de beelden.
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Anke van Lith
in een opvangcentrum voor kalkoenen, kanariepieten,
paradijsvogels, pauwen, ibissen, struisvogels
en ander gevederte, open van 9-4, is een vogel vermoord
plas bloed op de grond en in al zijn naaktheid
hangt achter een wat openstaande deur, een kalkoen
de oppassers hakken met kapmessen op cactussen in
een act, overgenomen uit het naburige indianendorp
hakken met kapmessen in op de scheenbenen
van bezoekers, ontsnappen kan alleen nog door de keuken
waar de kalkoen al ligt te garen in de pan
bij de achteruitgang staat een indiaan entree te heffen
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de muilezel kopt de lucht
vanuit de meesterlijke gedachte
dat dit hem verstandbeeldt
niemand die hem van het voetstuk gooit
pas als men zijn achillesoren inprent
dat het tijd wordt om te knielen
wil hij door de knieën gaan
hij verzet zich tegen mijn opstelling
aan de rand van het duin, daar
had hij hemeltergend steigerend
naar beneden moeten tuimelen
dan had ik hoog en laag gesprongen
met het balken in de rug
buurman uit de golven teruggeroepen
alleen hij had hem met zijn hengel
naar het vakantieverblijf gedreven
waar buurvrouw de oren had aangegrepen
om hem op haar muilezelberg bij te zetten
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buurman kruit zijn kuil naar zee
hij zal wel even weg zijn
om zijn dood te overzien
te laat voor het eten, alles
wacht de kat op de kat
die een boompieper vangt
het keukengerei rammelt, buurvrouw
wacht, je bedenkt je wel vier keer
voordat je ergens een hapje uit neemt
als je hem niet roept dan komt hij
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in zijn zandkasteel ligt buurman
op bed, wacht tot de branding
hem komt uitgraven, een grap
met hem uithaalt, een snorkel
in zijn mond stopt, hij
met een algenkrabber
zijn onderzeese wingewest kan wieden
zo lang hij volhoudt, zo lang hij goed gedijt
als zoet in zout water, vis
zo ver hij kan gaan van de kustwacht, mag hij wat hem betreft
onderwater lopen
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muilezelogen star op haar gericht
knipt buurvrouw het gras om de poten
werpt bloemen in zijn marges neer
tuin, inschikkelijk als een te volle vaas
waarin zij zelfde bengelende stelen buigt
van wat meisjes af en aan in haar
en de muilezel leent zich
als het hoekige paard voor bokkesprongen
spreidstand, over, sluiten, laatste
meisje, doorbet onderdeurtje er weer uit
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nergens een vrijhaven op dit eiland
tenzij boven op de berg tussen de honden
daar zal ik zijn wanneer het as en steentjes regent
een verbond met de goedgebekte meute sluiten
meeblajfen tegen alles wat oprukt
stretcherkampen, uitgestorven
eilanders, vogelverzorgers en zandkastelen
hoe lang ben ik hier al niet om niet hoe lang nog
de hals te strekken, de oren te spitsen
met grote hondse sprongen daar naartoe te hollen
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Sabine van den Berg
Speldenprikken
Vanmorgen is Leda wakker geworden, alweer, lot waar de tule van de klamboe langs
haar bed valt, stijgt haar hand. De muggen, die de nacht hebben afgewacht, dansen
naar de plaats waar haar huid warmte afgeeft. Leda gaat rechtop zitten, biedt haar
hand aan, net zolang tot een mug zijn snuit door een gaatje steekt. Razendsnel vormen
duim en wijsvinger een pincet, Leda trekt. Ze trekt de snuit, de kop en ten slotte het
lijf van de mug door het gaas.
Vandaag draagt Leda haar ochtendjas. Ze tilt haar voeten niet op waardoor ze een
slepend spoor achterlaat. Nat trekken de grassprieten tussen haar tenen door. Leda
stopt op het midden van het rechthoekige grasveld. Een badlaken spreidt ze uit: de
afmetingen van de tuin op schaal, in gelust katoen.
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Haar vingers knopen de ceintuur los. De jas glijdt van haar schouders. Naakt staat
Leda in de tuin, op een grijze dag in juli. Voor de rechthoek aan haar voeten is haar
lichaam te groot. Als ze gaat liggen, kiest ze voor badstof onder haar achterhoofd en
gras onder haar benen.
Een slak trekt een koud spoor over haar dij: de tong van iemand die net ijs heeft
gegeten. Ze laat hem begaan. Ze verbeeldt zich dat de slak een slang is die zal bijten
als ze beweegt. Roerloos ligt Leda, in afwachting van waar de slak zijn tocht zal
eindigen.
Haar ellebogen rusten op de rand van de glazen bak. Op de bodem zwemmen ze,
zonder haast, dompelen onder, schuiven het eilandje op. Of ze zitten doodstil, hun
schilden glanzend van het vocht. Boven hen zweeft Leda's hand. Haar vingers pakken
een van de waterschildpadden op. Leda's wijsvinger volgt de groeven in het hoorn.
De poten van de schildpad draaien hun schoepbeweging in vertraagde snelheid.
Met haar hoofd in haar nek bekijkt Leda de buik van het dier. Druppels pletsen in
haar gezicht, ze knijpt haar ogen tot spleetjes. Op de buik van zijn schild bevindt
zich een veel sprekender tekening dan op zijn rug.
De kop deint op en neer, de bek hapt als een tang in de lucht. Leda opent haar
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mond, doet de hap-beweging na. Steeds dichter bij komt de schildpad. Als ze nu haar
gebit op elkaar laat komen, wordt het nekje getroffen door haar onder- en
boventanden. Hap, doet Leda, met het geluid dat tanden en kiezen maken als ze
elkaar raken. Ze bekijkt de schildpad. Alleen nog een schild is er in haar hand, kop
en pootjes heeft hij ingetrokken. Terug in de glazen bak legt ze hem, op zijn rug.
Uit de koelkast haalt Leda een opgerolde krant. De vis voor het avondeten zit erin.
Een stevige kabeljauw kijkt haar met glazige ogen aan als ze de krant op het aanrecht
openvouwt. Diep ademt ze in, de vis ruikt sterk. Ze snuffelt dichter en dichter bij tot
haar neus de vis raakt. Ze maakt van haar tong een puntje, tekent figuurtjes op de
geschubde huid. Stijf is de huid die ze likt, zonder veerkracht, schilferig van schubben.
Hak, doet het mes. Een geluid dat lijkt op het kraken van takjes. Leda legt de kop
naast het lijf, vouwt de krant dicht.
Heel langzaam drukt Leda de deurklink omlaag. In de kamer zijn geen personen
of andere levende wezens. Ze stapt naar binnen. Haar voeten aarzelen, schuifelen
binnen de cirkel van het niemandsland in haar eigen huis. Een boekenkast - de
boekenkast - zonder boeken. Het bureau leeg. Kartonnen dozen, de meeste afgesloten
met dik plakband over de naar binnen gevouwen flappen.
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Rond en rond draait ze, rond haar as, tot de wanden om haar heen in plaats van een
vierkant een cirkel vormen. Als Leda stopt met draaien, stopt ze voor het bord met
de verzameling. Tientallen vlinders in keurige rijen geprikt. Een zilveren
speldenknopje op hun rug, tussen hun gespreide vleugels. Kleurige patronen verbleekt
als een oud Perzisch tapijt. Onder elk insect een kaartje met zijn naam in getypte
hoofdletters. Leda leest de namen, van voor naar achter, van boven naar beneden,
tot ze ze zeker allemaal heeft gehad. Dan schuiven haar nagels onder het
speldenknopje van de polyommatus icarus in de linkerbovenhoek. Vlinder na vlinder.
De rijen vallen in vleugels uiteen. Wat rest zijn speldenprikken.
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Ernst & Mijmering

In Lidy van Marissings laatste roman Dwaalgasten of de kunst van het vluchten
(1996) staan de bewegingen van de massa's centraal. In de modernistische literatuur
is de enkeling in de massa een bekend motief. Van Marissing draait in deze roman
het perspectief om en toont ons een veelkoppig monster dat immer droomt van de
deur achter de deur.
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M. van der Zee
Van rest naar rest
Over ‘Dwaalgasten of de kunst van het vluchten’ van Lidy van
Marissing
‘Creëren is niet communiceren, maar weerstand bieden,’ stelde Gilles Deleuze ooit
in een vraaggesprek. Een zinnetje dat bij uitstek van toepassing is op het werk van
Lidy van Marissing. Vorig jaar verscheen haar roman Dwaalgasten of de kunst van
het vluchten. In dit boek geeft Van Marissing opnieuw blijk van een diepgeworteld
verzet tegen de louter verhaaltjes vertellende roman. Anders dan Jacq Vogelaar, die
vroeger een vooropgezet abstract-hermetisch proza schreef dat voor experimenteel
moest doorgaan en die zich tegenwoordig op kinderboekachtige feuilleton-vertellingen
toelegt, is het Van Marissing gaandeweg en enigszins zigzaggend gelukt om een
door programma's overheerste schrijfwijze te transformeren in een waarachtig
experimenteel avontuur, een spannend en resistent literair waagstuk. Het gedroomde
leven (1979), De vrouw die een rookspoor achterliet (1986) en Duizend spiegels
(1993) zijn geslaagde pogingen om via de roman vorm te geven aan de
fragmentariserende, grensoverschrijdende ervaring van de moderniteit, iets wat in
Het gedroomde leven als volgt wordt verwoord: ‘Alleen buitensporige teksten kunnen
nog enigszins beantwoorden aan de wereld waarin we leven. Elke tekst die niet
tenminste in enig opzicht het gangbare te buiten gaat.’ Het opmerkelijke van deze
drie romans is dat ze getuigen van een benadering die meer werkt vanuit de
ontwrichtende kracht van een crisis dan vanuit de bevestiging van een vooraf gegeven
concept. Ze gaan niet, zoals het overige werk van Van Marissing, gebukt onder
marxistische, feministische of psychoanalytische moedwilligheid, maar tonen een
autonome, naar binnen gerichte verbeeldingswereld. Dwaalgasten sluit bij deze
zogenaamde crisisromans aan: vorm en inhoud kunnen niet herleid worden tot een
(voorafgaande) werkelijkheid of tot een of andere buiten-literaire visie daarop. Deze
roman is pure fictie: ‘Waar geen beeld meer is begint de verbeelding.’
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‘Het is niet iedereen gegeven zich in de menigte te kunnen verkwikken: van de massa
genieten is een kunst.’ Dit citaat uit Le spleen de Paris van Charles Baudelaire had
zo als motto kunnen fungeren voor Dwaalgasten of de kunst van het vluchten. Stond
in Van Marissings vorige roman Duizend spiegels één personage centraal dat zelf
uit een massa bestaat door steeds van gedaante te verwisselen, hier wordt het
perspectief precies omgekeerd en wordt de woelige massa tot personage gemaakt.
De ruimte die Dwaalgasten voor de ogen van de lezer ontvouwt, wordt bevolkt door
een veelkoppig, verstrooid monster, een veelvormige taalhydra die een oneindig
aantal gezichten toont. In de literatuur is de massa als onderwerp een typisch moderne
uitvinding. Het fenomeen van de massa, aantrekkelijk en angstaanjagend tegelijk,
vormde een groot probleem voor het burgerlijk identiteitsgevoel. De literatuurfilosoof
en -criticus Walter Benjamin beschrijft in zijn bekende essay over het werk van
Baudelaire hoe in de negentiende eeuw Amerikaanse en Europese schrijvers als
Edgar Allen Poe, Charles Dickens, Theodor Hoffmann en Victor Hugo het motief
van de massa voor het eerst in de literatuur vormgaven. Kenmerkend voor deze
schrijvers was dat zij de massa van buitenaf en in een sterk moralistisch perspectief
beschreven. Pas in de poëzie van Baudelaire, in Les fleurs du mal (1857) en in Le
spleen de Paris (1869), zou de massa een werkelijk literair vormprincipe worden, de
motor van een poëtica: ‘Ik roep de Muze van alledag aan, de stedelinge, de
springlevende,’ schrijft de beruchte Franse dichter in een van zijn prozagedichten.
De amorfe menigte van de stadsbevolking en het straatpubliek bepaalt de grondtoon
en het ritme van zijn werk. De menigte wordt bij Baudelaire niet van buitenaf
beschreven, maar krijgt van binnenuit, vanuit de continue dynamische structuur die
in de taal zelfwerkzaam is, vorm en gestalte. ‘Als een verborgen patroon ligt ze in
zijn dichtwerk verzonken,’ schrijft Benjamin. De amorfe menigte is hier het beeld
van een moderne, gespleten ziel, van een vreemde, paradoxale held, een eenling die
zelf àls massa ìn de massa 12 staat. Baudelaire herkende zich in de hem omringende
vermenigvuldiging en menigvuldigheid: ‘Menige, enige: voor de actieve en w
vruchtbare dichter eendere en verwisselbare termen. Wie zijn een-
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zaamheid niet weet te bevolken, weet evenmin alleen te zijn in een drukke menigte.’
De amorfe menigte als dynamisch vormprincipe, het versmelten van massa en
taal, zoals die in de poëzie van Baudelaire te vinden is, kenmerkt ook het proza van
Dwaalgasten. Bij Baudelaire zijn er in verband met die menigte echter nog tal van
verwijzingen te vinden naar concrete - Parijse - locaties en situaties. Dit type
historische verwijzingen komen in Dwaalgasten niet voor. Het in het eerste hoofdstuk
beschreven lokaal wordt als volgt aangeduid: ‘Een vreemde ruimte die geen plaats
inneemt.’ In Dwaalgasten is de ruimte waarin de massa haar bedrijvigheid ontplooit
dan ook absoluut literair en anoniem, zij is volledig op zichzelf betrokken.
Geabstraheerd van ‘de geschiedenis’ heeft zij overal en nergens plaats. Zij wordt
begrensd en geordend door de benoeming van allerlei soorten vormen, volumes,
materialen, texturen, nervaturen, klank-, kleur- en lichtnuances. In hun onderlinge
samenhang roepen deze concretiseringen eerder een atmosfeer in leven dan het
feitelijke van een verhaal - ze creëren een ongrijpbaar weefsel van overgangen: ‘Als
de luiken dicht zijn is de ruimte halfdonker met die speciale warmte en geur van
duisternis bij daglicht, een gedempte purperbruine stilte. De wanden koel tegenover
elkaar: een lange veeg van bleke vlekken ertussen; vrijwel roerloos ligt het weefsel
over tafels, stoelen, hoofden en handen.’
Deze typische omgang met ruimte en personage vertoont qua principe, niet qua
feitelijke aanpak, grote overeenkomst met de roman Tu ne t'aimes pas (1989) van
Nathalie Sarraute. Ook daar is sprake van een onbepaald personage in een onbepaalde
ruimte, zij het dat de vorm nog radicaler is, want de beschrijvende ruimte-invulling
is geheel afwezig en vervangen door de akoestiek van de taal zelf.
In Dwaalgasten wordt de ruimte waarin de massa zich beweegt geleidelijk aan
steeds ruimer. Ze vertakt en differentieert zich, zowel naar binnen als naar buiten.
Achter het lokaal van het eerste hoofdstuk doemt een veelheid van hallen op, van
zalen, vertrekken, kamers, kasten, deuren, spiegelwanden, (door)gangen, splitsingen,
kruisingen, hoeken, trappen, ladders en verdiepingen: een eindeloos doolhof, of
liever, zoals het in de roman zelf ergens wordt genoemd: een dool-
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blok. ‘Achter de afgesloten matglazen deur is volgens ingewijden een portaal met
weer een glazen deur naar een kamer, een korte gang naar een soort salon met
daarachter twee kamers, precies even groot, even hoog, even diep, even licht en op
dezelfde wijze ingericht; de ene kamer is een herhaling van de andere in haar eigen
spiegelwand - een ruimte die er overduidelijk is en tegelijkertijd niet is. Dáárachter
en om dit alles heen zou zich een brokkelig doolhof uitstrekken van holen en hokken,
gaten en putten, gangen en hallen. Met dáár weer achter winkelgalerijen en kerken,
scholen en garages. Opeenhopingen.’
In elk hoofdstukje wordt de massa, die eindeloze stoet spookachtig stromende
passanten op zoek naar in-, uit- en doorgangen, in steeds veranderende talige tableaux
vivants getoond. Dit gebeurt zowel van binnenuit als van buitenaf, waarbij er
regelmatig individuele leden van de menigte het woord nemen in hoofdstukjes die
uit louter monoloog bestaan: de tweespraak, de innerlijke dialoog van in en voor
zichzelf pratende personages.
Niets in deze roman is vastomlijnd en bijna niets wordt scherp belicht. Waar dat
wel gebeurt, zoals in de hoofdstukken waar enkelingen één voor één door een
zoeklicht uit het duister gepikt worden, versterkt dat alleen maar het beeld van een
verduisterde massa. Er is één zinnetje dat in zijn schitterende eenvoud en door zijn
palindroomkarakter het procédé van de roman perfect samenvat: ‘Wij leven van
nevel.’ Een wolk fijne druppels. Woord- en zindruppels. Dwaalgasten bestaat uit een
diffuse opeenhoping, uit een massa aforistische en poëtische microverhalen.
De eerste zeven hoofdstukken van Dwaalgasten bevatten in de kiem alle ingrediënten
die in de rest van de roman steeds weer opnieuw, in een cyclische en verspringende
beweging, hernomen en verder ontwikkeld zullen worden. De vormgeving van de
‘dubbelganger’ massa/ruimte krijgt haar beslag via de motieven zwerven, werken,
eten en taal en tekengebruik (dat wil zeggen: schrijven/spreken en lezen/luisteren).
Deze vier motieven creëren in hun onderlinge wisselwerking en verwevenheid een
merkwaardige figuur waarvan de
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dynamiek de hele roman tot in zijn diepste vezels doortrekt. Die figuur toont ons een
ingewikkelde materiële geschiedenis: een geschiedenis van verdwijningen en
verschijningen, van uiteenvallen en samenstellen, van verplaatsingen en
transformaties. Zij is te omschrijven als een zich langs dialectische weg voltrekkend
ritueel van recycling, een cirkelgang van resten, waarbij taal en tekens de cruciale
verbindingsschakels vormen: ‘Het blijven woorden, we hebben niets anders.’
Het zwerven van de massa door het labyrint is niet meer dan een eindeloze
rondgang, een onophoudelijke komen en gaan, een zich bij herhaling verstrooiend
spoor. In deze doelloze bewegingen worden twee onderscheiden ruimtes verbonden
die in deze roman gestalte krijgen: die van het maken en die van het opmaken. De
ruimte van het maken krijgt vorm in de verbeelding van de werkplaats (de werkende
massa) èn in de werkplaats van de verbeelding (de ruimte van de schriftuur),
bijvoorbeeld in de hoofdstukken ‘Aan het werk’ en ‘Schrift/Blad/Spiegel’. De ruimte
van het opmaken krijgt vorm in de verbeelding van de eetzaal (de tafelende massa)
èn in de eetzaal van de verbeelding (de ruimte van de lectuur), bijvoorbeeld in
‘Eetlokaal’ en ‘Hoofd: een ruimte in een ruimte’
In welke ruimte men ook kijkt, er is in de roman een voortdurende beweging van
rest naar rest. Er zijn maatschappelijke resten: dat zijn de groepen nutteloze zwervers
en vluchtelingen, de anonieme arbeiders die wel hard werken maar eigenlijk niets
produceren. Er zijn etensresten: dat zijn de overblijfselen van schrans- en vreetpartijen,
de kliekjes, het afgeklovene, de vlekken en klodders op het tafelkleed. Er zijn
taalresten: dat zijn de sporen die zijn samengesteld uit overblijfselen van vroegere
sporen, getrokken in de lucht, op papier, op vloeren en muren. Ze verstommen weer
snel: ze verbrokkelen, vervagen, bladderen af of slijten. Degenen die de ruimten van
Dwaalgasten bevolken, produceren vernietiging en creëren vanuit die vernietiging.
Een paradoxale circulatie waarvan het afval, de rest, de flard, de snipper en het
fragment het blijvende spoor, het hardnekkige teken vormen. Het opmaken is maken,
het maken is opmaken. Men begint en eindigt in de rest. De rest is niet stuk te krijgen,
zij verschijnt steeds
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weer: ‘Fragmenten. Geen tafereel blijft in zijn geheel bewaard; alles wat eraan
voorafging of erop volgde is aan stukken getrokken, gespoeld, gewaaid. Verdwenen?’
Dit alomtegenwoordige restritueel waarin de massa betrokken is, richt zich
uiteindelijk met terugwerkende kracht naar binnen: het ritueel verkeert in
autodestructie, in een ondermijning van de roman, in een scherpe inbreuk op de regels
van het genre. Het laatste hoofdstuk van Dwaalgasten, waarin een uitbraak van de
massa wordt verbeeld, betekent in alle opzichten een ontknoping: offer en verstrooiing.
Het houdt een feestelijke verspilling of potlatch in van alle verzamelde en
aaneengeregen tekstresten, waardoor de roman zelf weer wordt teruggebracht tot
rest. Ongetwijfeld zou de ‘goddelijke markies’ D.A.f. de Sade dit boek met het grootst
mogelijke genot verslonden hebben, want, zo schrijft hij in La philosophie dans le
boudoir (1795): ‘Vernietigen is even noodzakelijk als scheppen, beide zijn zelfs zo
nauw met elkaar verbonden en verweven dat het onmogelijk is dat het een zonder
het ander zou kunnen plaatsvinden.’
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Medewerk[st]ers
Ernst van Alphen is hoofd communicatie in Museum Boijmans van Beuningen
in Rotterdam. Hij publiceerde onder meer De toekomst der herinnering; Essays
over moderne Nederlandse literatuur (1992), Francis Bacon and the Loss of Self
(1993) en Caught by History; Holocaust Effects in Contempory Art, Literature and
Theory (1997). Mieke Bal is hoogleraar Theoretische Literatuurwetenschap en
directeur van de Amsterdam School for Cultural Analysis. Recente publicaties
zijn Double Exposures; The Subject of Cultural Analysis (1996) en The Mottled
Screen; Reading Proust Visually (1997). Sabine van den Berg [1969] is redactrice
van Elle Wonen. Met het prozafragment ‘Speldenprikken’ debuteert zij in Lust
& Gratie. Een roman is in voorbereiding. Charlotte Delbo zie artikel Ernst van
Alphen. BarBara Hanlo is beeldend kunstenaar, fotograaf en filmmaker. Zij
maakte onder andere de documentaire Jan Hanlo en die man ben ikzelf die op
televisie en op diverse festivals werd vertoond. In 1997 was er werk van haar te
zien op het Naarder Foto Festival en in De Veemvloer te Amsterdam. Anke van
Lith [1960] schrijft gedichten. Zij publiceerde onder andere in Dietsche Warande
& Belfort. Barber van de Pol is publiciste, vertaalster en schrijfster van
kinderboeken. Zij debuteerde als dichteres in Lust & Gratie nummer 42 (1994).
Onlangs verscheen bij uitgeverij Querido haar bundel verhalen en essays Alles
in de wind. M. van der Zee is literatuuronderzoeker en vertaler. In het
lentenummer (1998) van Yang verschijnt zijn artikel ‘Sterfhoedjes, fragmenten
van een lezer’.
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[Eerdere nummers]
Lust & Gratie 54
Hoe beter er wordt gelogen, hoe beter er wordt geschreven
Hoewel de literatuur een grote leugen is, weet zij bij de lezer een ervaring van
waarheid teweeg te brengen. De vraag naar wie er spreekt in een literaire tekst is de
vraag naar hoe de leugenaar zich daarin wenst voor te doen. In dit nummer komen
leugenaars in velerlei gedaanten aan bod. Welke waarheid verraden zij? Met essays
over Else Lasker-Schüler; de handeling van het schrijven; de vrouwelijke stem in
erotische poëzie; Truus Bronkhorst, Desirée Delauney & Hans van Manen; de muze
en de filosoof. Proza van Renate Stoute, met foto's van Jacquie Maria Wessels.
Verder: proza van Wanda Reisel; het schrijversdagboek van Pamela Koevoets; In
Memoriam Ida Gerhardt; en een essay over Carl Friedman.

Lust & Gratie 55
Dossier Frankrijk
Interviews met Geneviève Brisac, Nancy Huston, Pascale Roze, Jacqueline Harpman.
Proza van Michelle Grangaud en Sarah Kofman. Essays over Assia Djebar en
Calyxthe Beyala. Foto's van Corinne Filippi, met een tekst van Jean-François Lyotard.
Verder: het schrijversdagboek van Chaja Polak en twee verhalen van Patricia Lasoen.
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