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Was 9/11 een zegen voor de literatuur? Je zou het beginnen te denken. In ieder 
geval is het vandaag de dag niet eenvoudig om in de Amerikaanse boekwinkels 
nog een boek te vinden dat niet in meer of mindere mate de sporen van de 
aanslagen draagt. ‘The simple date September 11 must be unraveled to reveal 
and spell out the many stories it contains. […] September 11 calls upon us to put 
into words the feeling of being at a loss, of not having an adequate expression 
for what had happened.’ Zo verwoordt Ulrich Baer het in de inleiding van de 
door hem samengestelde 9/11-bloemlezing 110 Stories. New York Writes After 
September 11. Amerika schrijft 9/11 van zich af en tracht de tragedie te begrijpen 
met behulp van literatuur, en in de vele kranten en al dan niet literaire tijdschriften 
(met name natuurlijk The New Yorker) blijven de verwijzingen naar 9/11 de kop 
opsteken. Vijf jaar na de aanslagen onderzocht Deus ex Machina hoe die hun 
stempel hebben gedrukt op het hedendaagse Amerikaanse literaire landschap. 
In deze focus hebben wij teksten bijeengebracht die elk een bepaald licht op 
het gebeuren werpen. Het zijn beschouwingen, korte verhalen, gedichten en 
essays uit verschillende hoeken, direct na de aanslagen of pas enkele jaren later 
gepubliceerd. De schrijvers, heel bekende en minder bekende, bespelen een scala 
aan stemmingen, van paranoia, woede, cynisme, wraakgevoelens tot humor. Maar 
ondanks die verschillen in stijl en toon laten deze teksten vooral zien hoe mensen 
met verlies omgaan. 
Marnix Verplancke schreef een diepgravend essay, Business as usual, schrijven 
na 9/11. Hierin geeft hij een overzicht van de literatuur die is verschenen 
naar aanleiding van 9/11 en plaatst hij deze in een bredere politieke en 
maatschappelijke context. Jonathan Ames schreef met Womb Shelter een satire op 
het verlangen naar een veilige thuishaven. Sam Lipsyte heeft het in zijn verhaal 
The Grief Technician over een wel heel aparte vorm van rouwverwerking. George 
Saunders drenkt ons in een sfeer van paranoia met het verhaal The Red Bow. Hierin 
legt hij op subtiele wijze de mechanismen van een heksenjacht bloot. Jonathan 
Lethem beschrijft in Entry of Buildings een misplaatst wantrouwen dat menselijke 
relaties bemoeilijkt. Nick Tosches laat zijn woede en wraakgevoelens de vrije loop 
in Pizza and Monotheïsm. In A Plague laat Nelly Reifler zien hoe de mensen door een 
onbestemd onheil hun huis niet meer uit durven. 
Een jaar na de feiten keek de New Yorker Jay McInerney terug op de aanslagen 
en hun gevolgen en legde zijn bevindingen neer in een confronterend verslag. 
Chuck Palahniuk neemt in View from Smallville, USA de ambiguïteit van menselijke 
drijfveren op de korrel. In dit verhaal worden het verlangen naar erkenning en de 
hang naar dramatisering onder een vergrootglas gelegd.
Uit het overgrote aanbod van gedichten over 9/11 kozen we een viertal 
beklemmende voorbeelden. De gedichten van Geoffrey O’Brien en Larry Siems 
lijken te willen ontleden: O’Brien concentreert zich op de aanslagen zelf, terwijl 
het gedicht van Siems de uitwerking van de aanslagen en het sociale klimaat dat 
daarna ontstond, observeert. De twee gedichten van Luis H. Francia lezen als een 
uitbarsting van onbegrip. 
Verder vindt u buiten het focusgedeelte Generatie Ground Zero gedichten van 
Sami Kalaï en Marloes Hoeks en vertaald werk van Lilian Faschinger en Andreas 
Altmann. U leest twee beklemmende verhalen van de Canadese Hélène Poitras, 
een tekst van omnidog over vallen en overleven, een schijnbaar argeloze vertelling 
van V. Timber en een verontrustend verhaal van Lucas Winnips over een meisje 
dat haar lugubere wensdroom in vervulling ziet gaan. Kortom, een nummer over 
onthechting en verregaande ingrijpendheid, over verlies en verlangen, zowel 
individueel als universeel.

De redactie

Vooraf
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Dat ze geen armen en benen meer had. Dat ze in 
een donkere kast leefde, in huis bij een vieze oude 
man. En dat die man haar uit de kast pakte om haar 
zijn wil op te leggen. Het was begonnen toen ze in 
de puberteit kwam. 
‘En wat wil jij eigenlijk?’ vroegen haar klasgenoten 
als ze verteld hadden over hun plannen voor de 
toekomst. 
‘Ik weet het niet,’ zei Louise dan bedeesd.
Dat vonden de anderen maar vreemd. Iemand die 
niet precies wist wat ze wilde, was eigenlijk niets 
waard. In werkelijkheid wist Louise precies wat 
ze wilde. Ze durfde er alleen met niemand over 
te praten. 

Toen ze eindexamen had gedaan, verhuisde ze van 
Limburg naar Groningen om economie te studeren. 
Het eerste jaar kwamen er nog wel eens vrienden 
en vriendinnen van de middelbare school op be-
zoek.

‘Wat ben je stil. Is er soms wat?’ vroegen ze als ze 
Louise zwijgend voor zich uit zagen staren, alsof 
ze het niet naar haar zin had.
‘Nee hoor,’ zei ze afwezig, ‘er is niets.’
Maar er was wel wat. Er moest wel iets zijn. Ze 
deed geen moeite om het haar bezoek naar de zin 
te maken, vertelde niets over haar ervaringen als 
eerstejaarsstudent in de nieuwe stad en op vragen 
antwoordde ze met een afgemeten ‘ja’ of ‘nee’. 
Soms pakten ze haar bij de hand en schudden haar 
door elkaar.
‘Louise, wat is er toch met je?’
‘Niks, zeg ik toch! Laat me los!’
Door haar zachte Limburgse g kreeg haar geprik-
keldheid bijna iets aandoenlijks. 

Daarna keek ze weer voor zich uit, denkend aan 
andere dingen. Aan het eind van de avond gaf ze 
afstandelijk een hand.
‘Tot ziens,’ zei ze dan.
Het contact met haar vroegere vrienden en vrien-
dinnen verwaterde snel. 

Als haar ouders langskwamen maakte Louise scè-
nes. Het leek wel of vader en moeder Honing niks 
goed hadden gedaan in de opvoeding van hun 
dochter. Op een keer beschuldigde Louise hen er 
van dat ze als kind nooit chocola had mogen eten. 
Toen haar moeder durfde te beweren dat dit niet 
waar was, werd ze zowat hysterisch. Ze krijste dat 
haar ouders met hun ‘schrikbewind’ (zo noemde 
ze het) haar leven hadden verpest en dat ze het 
hun nooit zou vergeven. Haar vader snelde naar 
een pompstation en kwam terug met een doos 
vol chocola, maar die gooide ze rechtstreeks in de 
vuilnisbak. 
‘Nu is het te laat!’ schreeuwde ze.
Zo was er altijd wel wat. De ene keer hadden ze 
haar zogenaamd mishandeld, de andere keer was 
ze ervan overtuigd dat het haar echte ouders niet 
waren en dat ze was geadopteerd. Bezorgd om hun 
enige kind, bleven haar vader en moeder contact 
met haar zoeken. Ze stuurden haar kaarten en ca-
deaus en kwamen iedere maand op bezoek. Totdat 
Louise, zonder bij iemand een adres achter te laten, 
naar een andere kamer verhuisde. 

Binnen drie jaar studeerde ze af. Iedereen had 
vrienden en familie meegenomen naar de buluit-
reiking, maar Louise was alleen. Na afloop nam ze 
de felicitaties in ontvangst van haar medestudenten 
- die haar alleen van gezicht kenden - en sloeg 
de uitnodigingen voor feestjes af. Om kwart over 
negen verliet ze de aula en liep alleen naar huis. 
Het was een mooie zomeravond. Er viel een zacht, 
gelig licht over de Groningse binnenstad. Mensen 
zaten op tuinstoelen voor hun voordeur en geno-

Lucas Winnips

Louise Honing
Een liefdesgeschiedenis

In	werkelijkheid	wist	Louise	precies	wat	ze	wilde.	
Ze	durfde	er	alleen	met	niemand	over	te	praten.
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ten van het lekkere weer. Kinderen speelden nog 
buiten en overal klonk gepraat en gelach. Louise 
lag om tien uur in bed. Het raam stond open en ze 
luisterde naar de geluiden op straat en de wind die 
door de vitrage ritselde. Ze bleef wakker totdat het 
helemaal donker was. Toen slaakte ze een diepe 
zucht. Haar lichaam tintelde. 

Omdat ze tijdens haar studie nooit uitging of leuke 
dingen voor zichzelf kocht, had ze geld kunnen 
sparen voor de operatie in een privé-kliniek vlak 
over de Duitse grens. Het was geen probleem om 
iemand te vinden die haar in huis wilde nemen. 
Ze had een advertentie gezet in een blad. Er had-
den vijf mensen gereageerd, maar ze had alleen de 
eerste gesproken. Toen ze hem zag wist ze dat hij 
de man was die ze zocht.
Ko de Bok woonde op het platteland van Gronin-
gen, een stukje buiten een gehucht dat De Gluwe 
heette. Hij leefde nog in zijn ouderlijk huis, maar 
zijn vader en moeder waren allang overleden. 
Omdat zijn vader hem op zijn tiende van school 
gehaald had om aan de lopende band in de zui-
velfabriek te werken, kon hij nauwelijks lezen en 
schrijven. Het woord dat hij het meest gebruikte 
was ‘melkboerenhondenhaar’, waarmee hij een 
heleboel verschillende dingen bedoelde. Bijvoor-
beeld dat hij het onzin vond wat iemand vertelde, 
dat hij het niet begreep, dat hij precies begreep wat 
iemand bedoelde, dat iets hem niet interesseerde 
of dat hij er juist grote belangstelling voor had. Het 
kon van alles betekenen. Een en ander moest wor-
den afgeleid uit het samenspel tussen zijn intonatie 
en de mimiek van zijn grove Groningse gezicht.
Op een middag in oktober haalde hij Louise op 
uit de kliniek en nam haar op zijn arm mee naar 
huis. Er hingen donkere wolken boven de wegen 
en de weilanden, alsof het ieder moment kon gaan 
regenen. Hoewel het pas zes uur was toen hij over 
de drempel van zijn huis stapte - met Louise tegen 
zijn schouder gedrukt -  was het binnen al helemaal 
donker. De woning had geen elektriciteit. Om licht 
te maken gebruikte Ko olielampen, waarvan hij er 
een aanstak. Hij bood aan haar het huis te laten 
zien, maar dat hoefde niet. Ze was moe van de ope-
ratie en wilde graag even liggen, zei ze. Eigenlijk 
was ze niet moe, eerder een beetje opgewonden, 
want ze kon niet wachten om haar nieuwe onder-
komen te zien. Een meubelmaker uit de Gluwe had 
de kast gemaakt, in opdracht van Ko’s vader en 
moeder. Het was geen museumstuk, maar je kon 
wel zien dat er een vakman aan had gewerkt. Het 
was een grote, eikenhouten kast met twee planken 
erin. Op de bovenste stonden serviesgoed dat Ko 
niet gebruikte en een paar dozen met rommel. Op 
de andere plank lag een kussen. Ko legde Louise op 
het kussen en deed de openslaande deuren dicht. 

Door het sleutelgat en de spleet tussen de deuren 
viel  licht naar binnen. Om niet in het kussen te 
stikken lag Louise op haar rug. Ze keek tegen de 
onderkant van de bovenste plank aan, waarin ze, 
toen haar ogen aan de duisternis gewend waren, de 
structuur van het hout kon onderscheiden. Louise 
ademde een paar keer diep in en uit en ontspande 
zich. De bevrediging was zo overweldigend dat ze 
vrijwel meteen in slaap viel.
De volgende morgen werd ze wakker van het ge-
rammel van een garde in een emaillen pan; Ko 
maakte ’s morgens altijd warme chocolademelk 
voor zichzelf klaar. Zodra ze besefte waar ze was, 
voelde ze een warme, niet onaangename span-

ningsgolf door haar romp trekken. Doordat ze er 
jarenlang naar had uitgezien om hier in de kast 
te mogen liggen, hadden haar ideeën een zekere 
mate van verfijning bereikt. Al die ideeën had ze 
uitgewerkt in regels en de regels in een contract, 
waaronder Ko een kruisje had gezet. Een van de 
regels was dat Ko, en Ko alleen, degene was die 
mocht bepalen wanneer hij bezit van haar nam. 
Het kon dus elk moment gebeuren, zonder dat ze 
precies wist wanneer. Vanaf haar ontwaken ston-
den haar ogen wijdopen. Ze was bedacht op ieder 
geluid, op iedere verandering in het schaarse licht 
dat door de spleet naar binnen viel, op iedere ver-
andering van geur zelfs. 
Nu, meer dan ooit, voelde ze dat ze leefde.

Ko had geen haast. Of misschien wist hij dat ze lag 
te wachten en speelde hij een spelletje met haar. Het 
was in ieder geval al bijna zes uur ’s avonds toen 
hij de kast opendeed, haar oppakte en op de tafel 
legde. Het was een wankele tafel met een rond blad 
van transparant, beige glas, waarop bruine kringen 
zaten van de chocolademelk. De schemering had 
alweer haar intrede gedaan, maar Ko maakte geen 
aanstalten om een olielamp aan te steken. Blijkbaar 
vond hij het wel prettig om zijn activiteiten uit te 
voeren in het kleurloze niemandsland tussen licht 
en donker.
Zonder veel omhaal ritste hij zijn broek open, 
drong bij haar naar binnen en begon, met zijn grote 
smerige handen om haar middel, te raggen. Door 
het hele huis klonk het gepiep van de metalen ta-
felpoten, die over de keukenvloer schraapten. Voor 
ze het wist lag ze weer in de kast, met in haar neus 
de geur van opgedroogd speeksel. Vlak voordat hij 
zijn hoogtepunt bereikte, had Ko haar in het gezicht 
gespuugd. Het was anders dan ze zich had voor-
gesteld. Louise was vooral bezig geweest met het 

Het	kon	dus	elk	moment	gebeuren,		
zonder	dat	ze	precies	wist	wanneer.
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schurende gevoel; ze had niet nat willen worden. 
Maar eigenlijk was dat niet zo vreemd. Ze had ja-
renlang naar het moment toegeleefd en plotseling 
was het zover. Dat was nogal een omschakeling.
Toen Ko de volgende dag naar de melkfabriek was 
vertrokken, vermaakte Louise zich met de gelui-
den in en om het huis. Buiten zongen vogels en 
reden enkele voertuigen voorbij. Het huis lag aan 
de doodlopende weg die naar De Gluwe leidde, 
dus veel verkeer kwam er niet langs. Twee keer 
hoorde ze een personenauto langskomen, één keer 
een trekker en, als ze zich tenminste niet vergiste, 
ook nog een keer een vrachtwagen. ’s Middags 

neuriede ze, om zichzelf te vermaken, een paar 
kinderliedjes. Om halfvijf hoorde ze de voordeur 
dichtslaan.
‘Melkboerenhondenhaar,’ klonk het mompelend. 
Ko was thuisgekomen.  
Hij had een pak aardbeienyoghurt meegenomen. 
Dat waren zo de voordeeltjes als je in een zuivelfa-
briek werkte; bijna iedere dag kon je melkproduc-
ten waar wat aan mankeerde gratis mee naar huis 
nemen. Hij lepelde het naar binnen en liet daarna 
een zuur boertje. Na het laten van nog een andere 
boer knoopte hij zijn blauwe overall open, deed zijn 
leren sloffen uit en ging op de bank liggen. Hij deed 
zijn mond, waarvan de rand nog was bedekt met 
opgedroogde yoghurt, alvast open. Meteen daarna 
viel hij in slaap; Ko was erg moe.
Om zes uur stond hij op, rekte zich uit en liep naar 
de kast. Toen hij haar op tafel legde, vroeg Louise 
of hij vaseline in huis had. Ko wist niet eens wat 
vaseline was, laat staan dat hij ergens een potje had. 
Maar tegen de tijd dat ze hierachter was gekomen 
had hij zich al naar binnen geramd. Niet veel later 
legde hij haar weer terug in de kast. 

In de periode die volgde zat er weinig verbetering 
in de situatie. Het ging altijd hetzelfde: als hij van 
zijn werk kwam en het donker begon te worden 
legde Ko haar in de chocolademelkvlekken. Ze 
slaakte een gil als hij naar binnen ging. Terwijl hij 
haar  openscheurde en zich een weg baande naar 
het verste punt, zette ze haar tanden op elkaar en 
probeerde aan andere dingen te denken. Daarna 
bespuugde hij haar, legde haar weer op het kussen 
en dat was dat. 

Op een dinsdagmorgen, toen Ko naar de fabriek 
was vertrokken om dozen met melk, yoghurt en 
pudding op elkaar te zetten, begon ze plotseling te 

huilen. Er was geen enkele aanleiding toe. Ze had 
net te eten gehad en de dag ervoor had het met Ko 
minder pijn gedaan dan anders. Maar toch huilde 
ze. Ze wist niet hoe lang het duurde, - ze lag altijd 
in het donker en had geen goed tijdsbesef meer - 
maar voor haar gevoel  wel een paar uur. Toen haar 
tranen waren gedroogd en ze nog na lag te denken 
over wat de oorzaak kon zijn, schoot ze plotseling 
in de lach. Het was een bevrijdende schaterlach. 
Het was immers zo simpel als wat. In plaats van 
de kern van de zaak in te zien, was ze alleen maar 
bezig geweest met de hoeveelheid vocht die haar 
vagina afscheidde. Alsof dát het geluk van een 
mens bepaalde. Het belangrijkste was dat haar 
droomwens uit was gekomen. Niets meer en niets 
minder. Het kon dus niet anders of haar tranen 
waren gelukstranen geweest. Ze had gehuild van 
geluk. En wat was er mooier dan dat? 

Hoewel Ko het recht had haar op ieder willekeurig 
moment van de dag te nemen, werd haar duidelijk 
dat hij weinig variatie in het tijdstip aanbracht. 
Altijd gebeurde het tegen het eind van de dag, 
als de kleuren in de huiskamer vervaagden tot 
loodgrijs. Een paar keer had ze geprobeerd om 
hierover te beginnen, maar de tijd die haar hiervoor 
ter beschikking stond was kort. Eén keer had hij 
geantwoord met ‘melkboerenhondenhaar’, maar 
meestal zei hij niets, deed de kastdeuren dicht en 
draaide de sleutel om. Alleen aan het eind van de 
middag, een uurtje nadat hij thuis was gekomen, 
voelde ze nog iets van spanning. Louise verveelde 
zich af en toe. 
Het enige wat ze zag was de onderkant van de 
bovenste plank en het in het spaarzame licht glin-
sterende waterflesje, van het soort dat omgekeerd 
aan de tralies van konijnenhokken hangt. Ze kon 
aan het flesje sabbelen, maar meestal had ze dat 
net gedaan. Zo leuk was het trouwens niet om 
water te drinken. Dus vermaakte Louise zich met 
de uitgebreide wereld in haar hoofd, de wereld 
van de herinnering. Ze dacht aan haar ouders en 
aan de vakanties die ze in Denemarken hadden 
doorgebracht. Ze dacht aan de zondagse bezoeken 
aan het kindertheater, waarop de familie Honing 
een abonnement had en ze herinnerde zich de ein-
deloze zomermiddagen die ze met haar vrienden 
en vriendinnen had doorgebracht. Omdat ze bijna 
niets anders meer deed dan herinneringen opha-
len, werd ze daar erg goed in. Ze herinnerde zich 
geuren, de messcherpe contouren van een gezicht 
en zelfs de manier waarop een steentje, in het water 
gegooid op een lang vervlogen lentedag, kringen 
maakte, steeds groter en groter, totdat ze de wa-
terkant raakten. 
Op een zondagmiddag riep ze Ko. Nu ze haar 
leven precies zo leidde als ze dat wilde, was ze 

Omdat	ze	bijna	niets	anders	meer	deed		
dan	herinneringen	ophalen,	werd	ze		
daar	erg	goed	in.

| Lucas Winnips |
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nieuwsgierig geworden hoe ze er tegenwoordig 
uitzag. Ko nam haar mee naar de badkamer op de 
bovenverdieping. Op de plek waar normaal het 
douchewater in het afvoerputje verdween, stond 
een stapel kartonnen dozen. Er liepen stralen roest 
van de leiding langs de muren en op de wasta-
fel lag een dikke laag vuil. Ko zette Louise op de 
bruine rand. Ze bekeek zichzelf in de spiegel. Ze 
zag er anders uit dan ze had verwacht. In plaats 
van een Louise die straalde van geluk, zag ze een 
vreemde met een vermoeide, doffe uitdrukking in 
de ogen. Ze was lijkbleek. Door de vlekken op de 
spiegel heen waren overal op haar gezicht schil-
ferige plekken te zien. De ooit dikke bos krulhaar 
was zo uitgedund dat ze de huid van haar schedel 
erdoorheen zag. Haar lippen, waaruit alle kleur 
was verdwenen, hingen naar beneden. Omdat ze 
een zere plek op haar rug had, vroeg ze of hij haar 
om wilde draaien. Haar onderrug was bedekt met 
een grote, open wond, waarop druppels wit vocht 
zaten. Ze wendde haar hoofd af en vroeg of hij haar 
weer terug wilde brengen. Haar stem trilde.  

Het liep tegen zessen. Toen ze beneden kwamen 
kon Louise nog net zien hoe de zon haar laatste 
stralen, die zwak waren maar zich nog eenmaal 
lang, lang uitrekten, over de weilanden wierp. De 
tinten van het interieur, de gordijnen, het behang 
waren al flets geworden en nauwelijks meer van 
elkaar te onderscheiden. Meubelstukken hadden 
dezelfde kleur aangenomen en versmolten tot een 
donkere, zwijgende eenheid; het schemeruur was 
aangebroken.

In plaats van haar in de kast te leggen, zoals ze 
had gewild, legde Ko haar op tafel en knoopte 
zijn broek open. Zijn ademhaling werd zwaarder, 
intenser, alsof hij steeds dieper wegzakte in een ge-
heimzinnige duisternis. Ze vroeg hem om het niet 
te doen. Na wat ze in de spiegel gezien had was ze 
er niet voor in de stemming, maar haar woorden le-
ken niet tot hem door te dringen. Ko probeerde zich 
uit alle macht naar binnen te werken. Maar er was 
iets aan de hand. Het lukte niet. Haar onderbuik 
was verkrampt. Ko’s bewegingen werden steeds 
woester. Maar het hielp allemaal niet; ze ging niet 
open. Hij sloeg haar met de vlakke hand in het 
gezicht, bespuugde haar en smeet haar ten slotte 
in de kast. Met zijn voet trapte hij de deur achter 
zich dicht. Louise gilde haar keel stuk.
Na die zondagmiddag waagde Ko nog een aantal 
halfslachtige pogingen. Toen ook die mislukten 
verloor hij zijn interesse. Een paar weken later 
verliet hij op een avond het huis en begon te lo-
pen. Hij liep zo’n twintig kilometer, totdat hij in 
de Groningse binnenstad was aangekomen, alwaar 
hij naar de hoeren ging. De volgende dag bleef hij 

’s avonds thuis, maar de dag daarna, op een za-
terdag, ging hij weer naar Groningen. Zo ging het 
een tijdje op en neer. Dan weer wel, dan weer een 
paar dagen niet, dan weer drie dagen achter elkaar 
wel, enzovoort. Het ging net zolang door totdat 
hij er een vaste gewoonte van had gemaakt om ’s 
avonds na zijn werk haastig een pak afgekeurde 
zuivel naar binnen te schrokken en daarna richting 
Groningen te lopen. Hij deed dit niet helemaal uit 
vrije wil. Het kwam ook door de geluiden die ’s 
avonds uit de kast kwamen. Ko werd zenuwachtig 
van die geluiden. Als hij zijn adem inhield kon hij 
haar horen fluisteren. En om de zoveel tijd klonk 
er gebonk tegen de binnenkant van de deur, alsof 

ze zich naar buiten probeerde te rollen.

Op een van de eerste mooie dagen van het vol-
gende jaar viel het Ko op dat hij al een tijd lang 
geen geluiden meer uit de kast had horen komen. 
Hij ging naar buiten en haalde een schop uit het 
houten schuurtje. De zon scheen, maar het was 
nog niet erg warm, want het was nog vroeg. De 
buitenlucht voelde fris, maar veelbelovend aan. 
Er kwamen wolkjes uit zijn mond toen hij de kuil 
groef. Hij maakte een kuil van enorme afmetingen. 
Ko was groot, maar als hij languit ging liggen zou 
hij bij zijn hoofd en voeten nog ruimte overheb-
ben. Ook maakte hij de kuil erg diep; zijn hoofd 
bevond zich onder het maaiveld. Het liep al tegen 
de middag toen hij zichzelf, bezweet en stram, uit 
de donkere kuil omhoogwerkte. De zon was inmid-
dels volop gaan schijnen. Hij deed zijn trui uit, zette 
de schop in de kolossale heuvel die was ontstaan 
en ging naar binnen. Even later klonk vanuit de 
bijkeuken het geluid van hout dat over een stenen 
vloer schraapte. Ko kwam naar buiten, met achter 
zich de kast. Hij moest hem kantelen omdat hij an-
ders niet onder de deur door zou kunnen. Daarna 
sleepte hij hem verder over het gras en de aarde. 
Voorzichtig liet hij de kast langs de rand van de kuil 
naar beneden glijden. Hij legde het meubelstuk op 
de bodem, met de deuren naar boven. Toen klom 
Ko uit de kuil en begon de zwarte, vochtige aarde 
terug te scheppen. Hij deed het snel. Achter elkaar 
vielen de scheppen aarde op de holle kast. Het 
klonk als tromgeroffel, als de aankondiging van 
een belangrijke gebeurtenis.  

In	plaats	van	een	Louise	die	straalde	van	geluk,	
zag	ze	een	vreemde	met	een	vermoeide,		

doffe	uitdrukking	in	de	ogen.

| Louise Honing Een liefdesgeschiedenis  |
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Marie Hélène Poitras werd in 1975 geboren in Canada. Ze woonde 
achtereenvolgens in Aylmer en Saint-Jean-sur-Richelieu, waarna ze 
zich in Montréal vestigde. Daar studeerde ze Création littéraire aan de 
Université de Québec à Montréal (UQAM). Na haar studie werkte ze 
als literair recensente voor verschillende tijdschriften. Tegenwoordig is 
ze als hoofdredactrice muziek verbonden aan het culturele weekblad 
Voir. 
In 2003 publiceerde ze haar eerste roman, Soudain le Minotaure, een 
boek dat niet zozeer met mythologie te maken heeft, als wel met 
introspectie. Mino Torrès is een serieverkrachter, die met zijn vrouw 
van Guatemala naar Canada verhuist en daar in de gevangenis belandt 
na de mislukte aanranding van Ariane, een universiteitsstudente. Poi-
tras beschrijft op een indringende manier wat zich in het hoofd van 
haar personages afspeelt. In het eerste deel vertelt Mino zijn verhaal 
vanuit de gevangenis, waar hij elke psychologische hulp of heredu-
catie weigert. Hij evolueert niet, leeft in het verleden en probeert de 
gedachten aan zijn proces, de aanval, zijn vorige slachtoffers en ver-
krachtingen (33) levendig te houden. Ariane, het hoofdpersonage uit 
het tweede deel van het boek, probeert na de aanranding de draad van 
haar leven weer op te nemen. Ze weigert zichzelf als een slachtoffer te 
beschouwen, maar ziet zichzelf als een heldin, vastbesloten haar demo-
nen te overwinnen. Poitras’ sterke debuutroman werd bekroond met 
de prestigieuze Prix Anne-Hébert 2003.
In La mort de Mignonne et autres histoires (2005) gooide de schrijfster het 
resoluut over een andere boeg. Ze schreef twaalf korte verhalen waarin 
ze een aantal hypergevoelige personages op het toneel zette, die allen 
op de rand van de desillusie balanceren en op zoek gaan naar verlos-
sing, genade. Zelf omschrijft ze de novellen als ‘zwarte fabels’ en pleit 
ze onvoorwaardelijk voor 
het recht op verbeelding: ‘La 
réalité et moi, on ne se doit 
rien’, zegt ze in haar Brief 
aan de inwoners van Rivière-
Bleue (Lettre aux habitants de 
Rivière-Bleue), een reactie op 
de verontwaardiging na de 
publicatie van haar verhaal 
La maison, dat oorspronkelijk 
verscheen in het tijdschrift 
Voir (oktober 2003).  In wei-
nig pagina’s slaagt ze erin 
een prachtig spanningsveld 
te creëren tussen het uni-
versele en het individuele, 
tussen het weidse van het 
landschap en het claustrofo-
bische van een kelderkamer-
tje, tussen haar sobere stijl en 
de onthutsende evocatieve 
kracht van haar verhalen.
Beide werken verschenen 
bij Les Editions Triptique, 
Montréal.

Marie-Hélène Poitras

| Marie-Hélène Poitras |
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Het was toen je de eerste vogelkreten kon horen, 
als de nacht zachtjes overgaat in de dag, kortom, 
het was even voor de koetsiers aankwamen, voor 
de komst van de paardenknecht en de verlopen 
travestiet die de koetsen schoonmaakt. Je kon 
horen hoe de hoeven van Mignonne op het asfalt 
stuiterden, hoe haar ijzers op de rioolputten klet-
terden. Ze holde door de rue Basin als een dol, 
uitgespannen veulen. Ze waren vergeten de deur 
van haar box af te sluiten; Mignonne had de hele 
nacht zenuwachtig in de gang rondgedrenteld 
tot ze de ton malse haver had gevonden, die was 
aangelengd met melasse en elektrolyten. Ze had 
zich te goed gedaan als nooit tevoren, haar mond 
wijd opengesperd en haar hoofd in het mengsel 
gestopt om een portie op te schrokken waarvan 
ze buikpijn zou krijgen. De andere paarden trap-
pelden in de stilte om te laten merken hoe ver-
ongelijkt ze waren. Mignonne was opgehouden 
met eten toen ze op een opengebarsten rat had 
gebeten, die in het graan gestorven was aan een 
overdosis krachtvoer.
Zonder oogkleppen werd haar gezichtsveld ruim 
vijfenveertig graden breder. Mignonne kon voor-
zien wat er langs haar flanken zou strijken, de 
boomtakken die als onverwachte en vernede-
rende zweepslagen over haar rug zouden zwie-
pen. Zonder koets voelde de merrie zich zo licht 
als Pegasus en dat maakte haar nerveus, ze hief 
haar knieën heel hoog in de lucht en hervond de 
gratie van de dravers, haar instinct van eenzame 
prooi die bij het kleinste krakje op de vlucht zal 
slaan kwam weer boven. Haar neusgaten ver-
wijdden zich, Mignonne was onstuimig en van 
haar last bevrijd, haar soepele telgang ging over 
in een lichte arbeidsdraf, ze bepaalde zelf haar 
gang, stak haar hoofd naar voren en hield haar 
hals helemaal gestrekt. Onder haar dichte, haast 
blauwe manen begon wat zweet op te wellen.
Pointe-Saint-Charles sliep de slaap van een dron-
kelap. Een grauw licht scheen door de vier-
kante, met vuil omrande vensterruitjes van de 
half verlaten pakhuizen. Van oudsher hingen er 
spinnenwebben die als een krachtig klittenband 
hadden gewerkt op alle onreinheden die door 
de lucht dwarrelden: vliegen, stofdeeltjes, wollen 
draadjes, haren, duivenveren, waterdruppels. In 
die vertrekken keken de nachtwakers tv. Het was 
het uur waarop er geen pornofilms meer wor-
den uitgezonden en het ochtendprogramma voor 
kinderen nog niet begonnen is, het uur waarop 
muurzwabbers worden verkocht, zelfreinigende 

afvalvermalers en elektrische dekens: het uur 
van de onmogelijke voorwerpen die onontbeer-
lijk worden. Niemand hoorde de hoefijzers van 
Mignonne die door de stukgevroren straatjes liep, 
waarvan het wegdek vol gaten zat door de dooi.
Hortend, verhit, in de roes van die bevrijding 
draafde ze verder, terwijl ze de kuilen ontweek. 
Op zoek naar een plek die haar eraan zou herin-

neren dat ze deel uitmaakte van de natuur bleef 
Mignonne staan voor een grote, groene weide, 
een openbaring, een luchtspiegeling haast: de 
voorzijde van het kantoorgebouw van de Postes 
Canada. Ze liep verder terwijl ze het gras opsnoof, 
ging liggen om vervolgens over de grond te rol-
len zoals wilde paarden doen of veulens die om 
hun moeder dartelen. Zodra ze opnieuw op haar 
benen stond, haar manen bezaaid met klaver-
bloemen, sprietjes en halmen begon ze het verse 
gras te verslinden, een ander soort voer op te 
schrokken dan haver die al gekiemd had of stro 
van vijfentwintig cent voor een baal: dit malse, 
goedverzorgde groen was als een streling voor 
haar verhemelte. En Mignonne bleef zo een uur 
lang grazen, tot eindelijk de postbodes en de post-
auto’s aankwamen.
Toen een man met een dikke, gele kabel op haar 
toeliep, sloeg de merrie op de vlucht, waardoor 
de paarse bloemblaadjes die in haar manen zaten 
wegvlogen en ook de lila lovertjes die op haar 
schouder plakten. Het was begin juni en de serin-
gen geurden zo sterk dat je er haast misselijk van 
werd, vooral ’s ochtends, vóór het eerste kopje 
koffie.
Tijdens de jaren waarin de merrie voor een koets 
was gespannen, had ze geleerd halt te houden 
bij de verkeerslichten en op het juiste moment te 
vertrekken terwijl de koetsier zich tot de klanten 
richtte. Het was een betrouwbaar, voorzichtig 
en verstandig dier. Maar die morgen, toen de 
indigo lucht roze begon te kleuren – het zou erg 
warm worden, de oudste paarden zouden op stal 
blijven – kon je zien hoe een wit paard het rode 
licht negeerde en driest van de ene naar de andere 
rijstrook zwalpte. 
Toen Mignonne op het place d’Armes was aan-
gekomen, onder de in brons vereeuwigde Cho-

De dood van Mignonne
Aan Raymond, bijgenaamd Alice, vanwege Alice Cooper

Ze	hief	haar	knieën	heel	hoog	in	de	lucht		
en	hervond	de	gratie	van	de	dravers.

| De dood van Mignonne |
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medey de Maisonneuve1, dronk ze zoals je een 
paard nooit laat drinken. Ze sprong in de fontein, 
plantte haar vier hoeven in het water en nam 
grote slokken uit de turquoise lagune. Ze dronk 
zoveel het haar beliefde, exact de hoeveelheid 
waar ze zin in had. Meeuwen fladderden om 
haar heen en cynische vogels spotten met de 
muntstukken die de mensen in de fontein had-
den gegooid voor wensen die nooit in vervul-
ling zouden gaan: beter in hun vel zitten, aan 
geld komen, aantrekkelijker worden, kwam dat 
meisje maar terug, niet zo bespottelijk zijn, snel 
doodgaan, oud worden, voorgoed gelukkig zijn, 

kortom, al die angstwekkende gedachten die als 
een vervloekte, dolgedraaide carrousel de slaap 
van de slapelozen verstoren, tot ze echt bang zijn 
geworden.
Door het lawaai van de auto’s en de koffiemolens 
die de vettige bonen maalden, kon je vermoeden 
dat de stad ontwaakte, door de neonlichten van 
de wisselkantoren die aanfloepten en de insec-
ten verschroeiden, door de zwervers die uit het 
oosten van de stad terugkeerden om zich op de 
banken en onder de bomen uit te strekken, door 
de eerste taxi’s die rustig naar de luxehotels 
reden, door de zoete bloemen die ontloken als het 
geslacht van een vrouw. Mignonne zou worden 
opgemerkt, nu al deed het gerucht de ronde in de 
kantoren van La Presse, een paar galopsprongen 
daarvandaan: een loslopend, sneeuwwit paard 
stond in de fontein te drinken.
Maar de merrie voelde zich gestoord door de 
dingen die rondom haar ontwaakten en sloeg op 
de vlucht. Ze stortte zich in het verkeer, tussen de 
auto’s, op de trottoirs, ze draafde in volle vaart 
door onbekende straten, met haar manen in de 
wind zoals de paarden op een kalender. Haar 
snelheid nam de vorm aan van paniek, van een 
vlucht, angstig stoof Mignonne ervandoor. Toen 
ze een motor zag die haar de weg versperde, 
stootte ze een zacht gehinnik uit, bracht haar 
vier ledematen samen en zette zich af om over 
het voertuig heen te vliegen, zoals een Hollands 
springpaard of een warmblood, paarden die als 
diva’s worden behandeld.
Mignonne trappelde zenuwachtig tussen de hoe-
ren die heupwiegend in de rue Ontario stonden, 
hopend op een laatste klant voor ze naar huis 
gingen om te slapen, en ze toverde een glimlach 
– een echte glimlach – op het gezicht van Lola, 
vierendertig jaar, afgeleefd, latente herpes, drie 

abortussen, slecht opgespoten siliconenborsten 
die zo zwaar waren dat ze haar rug blokkeerden. 
De mascara tekende bittere schaduwen op haar 
afgematte gezicht, maar er brak een straaltje leven 
door, een restje verwondering. Lola was nog niet 
helemaal dood.
En Mignonne ook niet. Maar door de overdosis 
haver waaraan ze haar hart had opgehaald en 
het te snel opgeslokte chloorwater dat ermee 
vermengd was, begon haar vaart te minderen. 
Toen ze de boulevard Pie-IX bereikt had, liep ze 
de berm af op zoek naar een verlaten plek. Ze 
liep naar het zuiden, naar de stilte. Niet ver daar-
vandaan vormde een oude spoorlijn een soort 
litteken in het verdorde gras. Na de velden die in 
de vergetelheid wegrotten, strekte de rivier zijn 
arm uit. Leegstaande barakken stonden hier en 
daar in het landschap, lieten hun gebarsten ruiten 
zien die leken op gebroken tanden; de plek leed 
aan wolf. Wellicht kwam men hiernaartoe  om 
met iemand af te rekenen, weerspannige lieden 
neer te knallen, dode honden te dumpen en oude 
sofa’s vol urinevlekken. De perfecte plaats om 
vlak voor een overdosis te beseffen hoe leeg de 
wereld is, een van die braaklanden waar metaal 
decennialang ligt te roesten tot het verandert in 
een rossig poeder dat op heroïne lijkt, op biolo-
gische rietsuiker, op schimmel gedroogd in de 
zon. En tot dat stof in de rivier dwarrelt en er ver-
mengd wordt met het plankton dat in het zoete 
water drijft. Niet ver daarvandaan een verlaten 
baseballveld, begroeid met lange grassen en thee-
bloemen. Afgemat stortte Mignonne dicht bij het 
eerste doel op haar rechterflank neer.
Elk paard dat neervalt, is een klein drama in 
het heelal, een onzichtbare aardbeving die over-
eenstemt met het omhakken van een boom, de 
geboorte van een olifant, het smelten van een 
ijsberg. In afwachting van het einde, met dicht-
geknepen maag, lag Mignonne zacht in de zon te 
lijden. Haar lange wimpers, haar ogen bedekt met 
waterig slijm, haar zilveren staart die de vliegen 
niet langer zou verjagen en, ten slotte, de roze 
wolk die door haar halfronde neusgaten werd uit-
geblazen, de laatste adem die een kaarsje op het 
stuifmeel van de bloemen deed wegvliegen.
Later zou men Mignonne terugvinden. Men zou 
dan een deken over haar lijk leggen, zo’n deken 
die nooit echt het hele lichaam van een dier kan 
bedekken. Men zou de vier hoeven zien uitste-
ken.
Juist door dat detail zouden de koetsiers moeten 
huilen.

Haar	snelheid	nam	de	vorm	aan	van	paniek,	van	
een	vlucht,	angstig	stoof	Mignonne	ervandoor.

| Marie-Hélène Poitras |
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Een vergeten dorp, een hospice, een plaats die je 
achterlaat zoals je je ondergoed in de vuilnisbak 
van een snikhete motelkamer gooit nadat je de 
minibar hebt geplunderd, vanwege de herinne-
ringen die in je opkomen telkens als je het weer 
aantrekt en opnieuw de kamer betreedt. Je vindt 
er slechts één motel, een restaurant, een station-
netje omgebouwd tot ambachtelijke winkel waar 
je een prikkende donsdeken en oude gekreukte 
ansichtkaarten kunt kopen. Zelfs al is het donker, 
’s nachts, in Rivière-Bleue, toch kun je makke-
lijk de Witte Zwaan vinden om er een kamer te 
huren. De zeldzame lantaarns staan er niet om 
het landschap op te smukken, maar om een grep-
pel te verlichten, om een boom aan te duiden, om 
ervoor te zorgen dat je de affiches kunt lezen en 
in leven blijft.
Je oog valt meteen op twee lichtbeelden. In het 
noorden is er de zwaan met zijn donzige veren, 
die op een fluorescerende plas drijft. Een smake-
loos lettertype schreeuwt dat er kamers vrij zijn, 
en dat je er vierentwintig uur op vierentwintig 
naar een XXX-film kunt kijken, in een kamer met 
airco waar je in slaap valt onder het aandachtige 
oog van een geborduurde poedel die in een mela-
mine lijst zit, en waar je indommelt, omringd 
door stillevens, schilderijen van vergeelde meren, 
herfstlandschappen doorkliefd door immer vette 
ganzen. Pal in het stadscentrum knippert het kruis 
van de kerk als om een casino aan te duiden, een 
kroeg, een tent met pizza’s van 99 cenne2. Waar 
de dwarslat en de stijl elkaar snijden, flakkert 
kortstondig, met onregelmatige tussenpozen, een 
martelaarsgezicht op. Je denkt Christus te zien 
met ten hemel geslagen ogen, boven zijn hoofd 
een fel stralende aureool van paars neon.
De Transcontinental verdeelt de nacht in drie 
stukken. De rails beginnen tegen twee uur ’s 
nachts te trillen, vervolgens wat later, om vijf 
uur. Het kan lang duren voor je eraan went. Aan 
de overkant van de spoorweg bevindt zich een 
vergeten camping. De mensen doen alsof hij niet 
meer bestaat, ze laten onkruid groeien op het zan-
derige terrein. In de blootliggende wortels bren-
gen de sprinkhanen geluiden voort van brekende 
twijgjes en spattende bellen. Een oude schoolbus 
staat midden in de speeltuin te roesten. Iemand 
heeft het stuur en twee of drie banken losgerukt, 
maar het kruis en het geurdennetje hangen nog 
altijd aan de achteruitkijkspiegel.
Alsof er niets aan de hand is, alsof het niemands 
schuld is.

Alles hier ademt verwachting, doet denken aan 
het verleden, het loslaten. Het dorp is tot stilstand 
gekomen en de rivier stroomt niet langer. Kleine 
melkwitte bloemen doorpriemen het bruinach-
tige water waarvan je je slecht kunt voorstellen 
dat het ooit blauw is geweest. Dit alles om te zeg-
gen dat het verlaten huis in de rang3 des Peupliers 
veel beter op zijn plaats lijkt dan iemand dat kan 
zijn, die probeert zich voor te stellen wat er in de 
verdorde tuin zou kunnen liggen.
Op de eerste verdieping zijn de gordijnen dicht-
geschoven. Op de begane grond belemmeren 
dozen en gekreukt papier het uitzicht, behalve 
aan de zijkant van het huis waar een kleine ope-
ning in het papier doet vermoeden dat iemand 
naar buiten heeft willen kijken, een verstikkend 
gevoel had, alsof hij in een kist opgesloten zat. De 
veranda is van oud grijs hout, geverniste as, zou 
je zeggen, en de achterdeur is niet vergrendeld. 
De pioenen aan weerszijden van het verkleurde 
vloerkleed zien eruit als verlepte varens. De 
zeldzame personen die zich in het huis hebben 
gewaagd, zijn er niet lang gebleven. Vanwege 
het onaangename stijve gevoel in je nek dat je 
meteen overvalt zodra je de deur achter je hebt 
dichtgetrokken. De schimmel wellicht die het 
pleisterwerk van de muren heeft aangevreten, 
een soort zerpe zwam die je naar de keel grijpt, 
die je verstikt en luchtstromen aan den lijve laat 
voelen.
Het is binnen kouder dan buiten.
In de salon heeft men de meubelen die een halve 
eeuw oud zijn omgedraaid en daarna met witte 
lakens bedekt. Er hingen hier heel wat lijsten aan 
de muur, wellicht familiefoto’s. Lichte vierkanten 
doen vermoeden waar ze hingen, een ton sur ton 
aangebracht in een palet van koffie-met-melktin-
ten. De keuken is leeg, op een smerig kopje en een 
zwartgeblakerd keteltje na, die op het aanrecht 
zijn achtergebleven. Een libel zo groot als een 
pink ligt in de gootsteen te rotten, zijn losgeraakte 
vleugels als twee gestolde tranen.
Er zit geen water meer in de buizen.

Op de eerste etage is het huis niet haveloos, alsof 
men de onderneming halverwege heeft opgege-
ven, alsof men het oord in allerijl heeft moeten 
verlaten, zonder ook maar de tijd te nemen om 
de deur te vergrendelen. Er zijn drie slaapkamers: 
die van de heer en de vrouw des huizes waar, aan 
het voeteneind, drie overhemden netjes en zorg-
vuldig opgevouwen liggen; een gastenkamer ver-

Het huis
Aan Benoit Jutras, die de kunst verstaat een 
leegstaand huis te bezoeken alsof hij zijn hele 
leven niets anders heeft gedaan. Hij was het 
trouwens die me gezegd heeft naar binnen te gaan.

| Het huis |
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sierd met een reusachtig, voor een kwart gevuld 
aquarium dat tot de buitenrand begroeid is met 
algen en mos. In de derde kamer heeft een meisje 
van een jaar of tien geslapen, dat dol was op roze 
en op paardrijden. In deze bewusteloze kamers 
zitten de meubelen en het vloerkleed onder 
lagen stof, je vindt het in bollen verzameld in de 
hoeken, in zware, zilveren, wattige dotten die 
aanzwellen naarmate de tijd verstrijkt. Tijdens de 
voorbije winters is het stof bij de ramen in plak-
ken vastgevroren. Als je erop slaat, weerklinkt 
met enige vertraging een dof geluid en komen 
de vezelige stukken los, zoals wanneer je een vijg 

doorsnijdt of de lever van een eend.
Door het raam van de badkamer kun je duidelijk 
een gestalte zien liggen midden in de tuin – een 
omgevallen vogelverschrikker, met zijn gezicht 
in de aarde gedrukt – waarvan de eerste aanblik 
je doet schrikken. De man van stro draagt een 
kinderpantalon en een ruiterjasje voor een juni-
orenwedren. In de wc, in het gat, is een geheel 
weke spitsmuis van paniek doodgegaan toen ze 
vergeefs probeerde te ontsnappen langs de weg 
die ze was gekomen. 
Maar het zou ook een verschrikt molletje kunnen 
zijn.
Niemand maakt zich nog zorgen om dergelijke 
details, dat is allang zo.
Blijft nog de kelder over.

Grote glasplaten staan nog tegen de muur, maar 
de tuben pastelverf zijn met een kristallen geklet-
ter op de grond gerold. Je bent in het atelier 
van een man die neonreclames maakte en van 
playmates hield. De verbijsterende montage van 
pin-ups met ronde heupen, het patchwork van 
stramme bimbo’s met een guitige look en rode 
wangen geeft aan dat de man die in dit vertrek 
werkte, gestorven is lang voordat hard en volle-
dige lichaamsontharing in de mode kwamen. Je 
stelt je hem voor als kind, enigszins ontdaan door 
het schouwspel van zijn moeder die de haantjes 
met een uithaal van haar nagels castreerde, een 
jongetje blij met een eenvoudig bolletje vanille-ijs 
geserveerd in een colaglas, dat hij ’s avonds in 
pyjama oplepelde op de treden van de veranda-
trap, terwijl hij een bastaardhondje over zijn kop 
aaide.
Onder de tafel waarop hij het glas sneed en de 
neonlampen bewerkte die je boven de etalages 
van bijna alle handelszaken in de naburige ste-

den en dorpen ziet hangen – van Pohenegamook 
tot Rivière-du Loup, zonder Cabano te vergeten 
–, ligt een oud machinaal vervaardigd vloerkleed 
waarop je beter niet blootsvoets kunt lopen, 
vanwege het glasslijpsel en de splinters die in 
de vezels verborgen zitten. Onder dat vloerkleed 
planken van ruw hout, met knoesten als de 
gezichten van gekwelde oude mannen. Je moet 
weten welke je moet optillen om bij een erg onop-
vallende handgreep te kunnen komen, die je met 
een korte slag naar de grond duwt, of liever naar 
de kelder, want je bent dan onder de grond, in 
een holte uitgegraven als een geheime bergplaats 
waar je je erfenis in een brandkast kunt stoppen 
voordat je de sleutel ervan laat verdwijnen in een 
lade met spijkers, of de dagboeken van een heel 
leven, de liefdesbrieven in een trommel waarin 
vroeger zandkoekjes zaten in de vorm van enge-
len, sparren, kronen en klokken. In oorlogstijd 
hebben mannen zich er schuilgehouden, die een 
radio bij zich hadden waarop niet veel werd ont-
vangen. Je kunt er een minnares onderbrengen. 
Je kunt ook, zoals in dit geval, in deze kelder de 
lijken leggen van een meisje en haar ouders, die 
met een karabijn werden afgemaakt. Een karabijn 
waarop je, als je de moeite zou doen ernaar te zoe-
ken, de afdrukken zou vinden van een vrouw die 
soms een kamer reserveerde in de Cygne Blanc, 
waar ze op het bezoek van een man wachtte. In 
een metalen ketel, dicht bij de lijken waaraan 
de ratten hebben geknaagd, zou je verkoolde 
flarden vrouwenondergoed vinden en je zou er 
ten minste de baleinen en de sluiting van een 
beha tussen herkennen. Een tweede ketel, die een 
chloorhoudend mengsel bevat, bestemd om het 
huis in de lucht te laten vliegen, is nu gestold tot 
een witachtig cement.
Het plan van de explosie is mislukt, maar het 
huis zinkt, net als het dorp, net als deze misdaad, 
weg in vergetelheid met de nonchalance van de 
sloepen die, op welk uur van de dag ook, over het 
rustige water van het lac Beau glijden.

Inleiding en vertaling: Katelijne De Vuyst  

1 Paul de Chomedey, heer van Maisonneuve (1612-
1676), afkomstig uit de Champagnestreek. Hij vertrok 
met een groep kolonisten naar Nouvelle-France en 
stichtte in 1642 de stad Ville-Marie, het latere Montréal, 
waarvan hij de eerste gouverneur werd.  
2 cenne: Canadees voor ‘cent’
3 Verspreide landelijke bebouwingsvorm in Quebec en 
Ontario, waarbij landbouwontginningen in parallelle 
stroken loodrecht op een rivier of een weg staan. Wordt 
ook gebruikt om de weg aan te duiden die naar deze 
ontginningen loopt.

In	deze	bewusteloze	kamers	zitten	de	meubelen	
en	het	vloerkleed	onder	lagen	stof.

| Marie-Hélène Poitras |
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Eostre

Er	zit	een	klein	knaagdier	in	mij.
Het	knibbelt	aan	mijn	hazenhart.

				Een	hamster	of	een	woelmuis.

								Ik	hoor	haar	jongen	piepen,
															voel	hoe	overal	in	huis

																		zij	om	voedsel	zoekt.

Bedrog

Het	is	niet	de	eerste	keer	dat	iets	in	haar
handtas	verdwijnt;	de	krokodil	is	lang
niet	dood.
Ze	houdt	van	telefoonnummers	en	vingers.
Ik	verloor	eens	bijna	mijn	hand	toen
ik	er	naar	bedrog	zocht.
	

Sami Kalaï

| Sami Kalaï |
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Colloquium

1.
Er	was	sprake	van	een	open	einde.
Ik	weet	het	nog	goed,	u	zei	dat	niets	nog	mogelijk	was.
Ik	wil	u	niet	beledigen,	dat	zei	u.	Ik	weet	niet	of	u	dat	hebt	u	ooit,	dr.,
een	klein	dier	omvergereden	op	een	snelweg	in	Canada?
Uit	de	zachte	stugge	vacht	vloeide	warm	dik	bloed.
Dit	willen	aanraken	maar	denken	aan	allerlei	ziektes.
Hoe	verlaten	daarna	de	landweg	was,	het	groenige	licht.
En	ook	daar	esdoorns,	dr.

2.
U	gebruikte	verstaanbare	metaforen	van	de	lont	en	dat	er
vuur	en	iedereen	knikte.	En	misschien	was	ik	moe.
Wat	kunnen	we	moe	zijn	in	september!
U	weet	vast	hoe	dat	komt.
Ik	had	het	koud	en	ik	rilde.

3.
De	herfst	in	Tunis,	als	een	verre	droom
die	over	het	strand	komt	aanwaaien;
hij	landt	op	onze	telefoonpalen,
als	een	gevleugeld	axioma.

4.
Ik	vermeed	elk	oogcontact	en	de	zekerheid	als	oogwit
die	zo	kenmerkend	is	voor	blinden.
Het	was	niet	wat	u	zei,	maar	hoe	u	het	zei.

5.
We	werden	zachtjes	in	slaap	gewiegd	in	een	steeds
zwarter	wordend	verenkleed.	
We	vonden	het	heerlijk.

6.
Iemand	vroeg	me	wat	u	had	gezegd
en	ik	wist	van	niets.

| Sami Kalaï |
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Over de zogenaamde teloorgang van de liefde

Ik	had	moeite	om	u	te	begrijpen,	hoe	u
over	zieken	praat	als	over	houtsoorten
in	bossen,	over	warme	gevoelens	in	balken.
Het	regende,	een	merel	zong	een	ijskoud	lied
in	de	perelaar	naast	het	complex.
Anderen	op	dit	symposium	sprongen	met	u	mee	
van	zin	tot	zin	en	begrepen	alles.	Ik	niet,
dokter	Phang.
Ik	zocht	tussen	uw	letters	naar	betekenis,	rafel	tevergeefs
uw	woorden	uit.	Men	heeft	moeite	om	me	te	begrijpen,	
mij,	ik	spreek	Chinees.

Men	vraagt	ons	concreet	te	zijn.
We	antwoorden	in	poëzie.

| Sami Kalaï |
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Drie gedichten voor mannen

1 (voor Ian A.)

SCHUIN	DOORKRUISEN	SCHADUWSTREPEN
alle	oude	muren
om	zes	uur	’s	morgens
De	stad	valt	in	stukken

in	driehoeken
Engelse	sandwiches
drievuldigheden
schaamdriehoeken	na	de	nacht
donker	en	licht

De	zon	ratelt	scheidingsnaden
over	het	Magdalen	College
lijnen	schuiven	naar	voren	zoals	de	vloed
breken	tegen	de	deurklink	van	de	Coffee	Shop
en	tegen	de	stenen	treden
waarop	je	zit

Alles	in	stukken	gehakt
alles	pek	of	honing
niets	meer	is	simpel	en	schaduwloos

(zoals	om	vijf	uur	de	rit
door	de	nevel
de	dauw	op	de	grauwe	weiden
en	de	bomen
die	er	niet	ziek
uitzagen
in	dit	licht)

Zelfs	jij
stukgesneden	in	keurige	vierkanten
door	de	rode	spijlen
van	de	telefooncel
waarin	ik	naar	de	bezettoon	luister
terwijl	ik	je	steels	in	het	oog	houdt

Hamlet	confused
want	je	weet	niet	eens
wie	je	wilt	doden
jezelf	of	mij
of	iemand	anders

1 (für lan A.)

SCHRÄG	DURCHKREUZEN	SCHATTENSTRICHE
alle	alten	Wände
um	sechs	Uhr	morgens
Die	Stadt	zerfällt

in	Dreiecke
englische	Sandwiches
Dreifaltigkeiten
Schamdreiecke	nach	der	Nacht
dunkel	und	hell

Die	Sonne	rattert	ihre	Trennähte
über	das	Magdalen	College
Linien	schieben	sich	vor	wie	die	Flut
brechen	sich	an	der	Türklinke	des	Coffee	Shop
und	an	den	Steinstufen
auf	denen	du	sitzt

Alles	zerhackt
alles	Pech	oder	Honig
nichts	mehr	ist	einfach	und	schattenlos

(wie	um	fünf	die	Fahrt
durch	die	Nebel
den	Tau	auf	den	grauen	Wiesen
und	die	Bäume
denen	man	ihre	Krankheit
nicht	ansah
in	diesem	Licht)

Selbst	du
zerschnitten	in	säuberliche	Quadrate
von	den	roten	Gitterstäben
der	Telefonzelle
in	der	ich	dem	Besetztzeichen	zuhöre
dich	im	Augenwinkel

Hamlet	confused
der	du	nicht	einmal	weisst
wen	du	töten	willst
dich	oder	mich
oder	jemand	anderen

Lilian Faschinger

| Lilian Faschinger |
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2 (voor Thomas B.)

TERE	VOGEL	VAN	FIJN	ADERGAAS
pas	uit	het	ei
met	een	paarskatoenen	sjaal	uit	Indië
om	je	lange	hals
Zoveel	weerloosheid
nodigt	uit	tot	toetrekken

Jonge	koningsreiger
met	gele	aureool
Een	zachte	handvol

Je	zuiverheid	maakt	je	rusteloos
Lancelot
je	weet	nog	niet
waar	je	queeste	je	heen	leidt
Je	mist	de	uitrusting
om	door	het	kreupelhout	te	trekken
Misschien	zak	je	zelfs
ritselend	weg	tussen	de	bladeren

De	lieftallige	Guinevere	
heeft	je	listig
in	haar	ochtendjas	gehuld
zwiert	met	je	rond
en	neuriet	na	middernacht
songs	in	je	oren
dat	horen	en	zien	je	vergaat

Sinds	je	voorbij	dansend
een	schuinse	blik
in	haar	slaapkamer	hebt	geworpen
is	je	onschuld
zwaar	beschadigd	

2 (für Thomas B.)

ZARTER	VOGEL	MIT	DEM	FEINEN	ADERWERK
kaum	geschlüpft
den	violetten	indischen	Baumwollschal
um	den	langen	Hals
Soviel	Wehrlosigkeit
lädt	ein	zum	Zuziehn

Junger	Königsreiher
mit	der	gelben	Aureole
eine	weiche	Handvoll

Deine	Reinheit	macht	dich	rastlos
Lanzelot
Du	weisst	noch	nicht
wohin	dich	deine	Queste	führt
Dir	fehlt	das	Rüstzeug
für	den	Gang	ins	Unterholz
Am	Ende	gar
versinkst	du	raschelnd	im	Laub

Guinevere	die	Holde
hat	dich	listig
in	ihren	Morgenmantel	gehüllt	
dreht	dich	im	Tanz
und	summt	dir	nach	Mitternacht	
Songs	um	die	Ohren
dass	dir	Hören	und	Sehen	vergeht
Seit	du	im	Vorbeitanzen
einen	schrägen	Blick
in	ihr	Schlafzimmer	getan	hast
ist	deine	Unschuld
schwer	angeschlagen

| Lilian Faschinger |

Lilian FASCHINGER (°1950) werd geboren in Tschöran, een dorp in het Oostenrijkse bondsland Karinthië. 
Ze debuteerde in 1983 met Selbstauslöser, een verzameling gedichten en verhalen. Ze geniet internationale 
bekendheid dankzij haar romans Die neue Scheherazade (1986), Lustspiel (1989), Magdalena Sünderin (1995, in 
een Nederlandse vertaling als Magdalena zondares verschenen) en Wiener Passion (1999, in het Nederlands 
Weense passie, 2000). Over haar drie jaar in Parijs schreef ze in 2002 Paarweise. Acht Pariser Episoden. Ze 
verbleef als writer-in-residence in de Verenigde Staten en vertaalt romans uit het Engels in het Duits.
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3 (voor Ricardo H.-S.J.)

TRAP	OP	EN	TRAP	AF
en	het	lied	van	de	fluit	achterna
op	het	stille	eiland
op	de	stille	berg
om	eiland	en	berg
de	waterweide
de	weidezee

Het	roer	duikt	in	het	gras
Het	wiel	rolt	over	het	meer
De	viooltjeshemel	schildert	zich
over	beide

Trap	op	en	trap	af
tussen	blinde	muren
Klop	maar	met	de	zware	ringen
op	de	huizen
ze	zullen	niet	opengaan
zeg	je
je	loopt	hijgend	met	mij
en	legt
je	vingertoppen
lichtjes	lichtjes
op	mijn	schouder	

Trap	op	en	trap	af
en	het	lied	van	de	fluit	achterna	
vlieg	ik.
De	fluitspeler	is	een	losbol
en	is	allang	ergens	anders

Vertaling: Jan H. Mysjkin

3 (für Ricardo H.-S.J.)

TREPPAUF	UND	TREPPAB
und	dem	Lied	der	Flöte	nach
auf	der	stillen	Insel
auf	dem	stillen	Berg
um	Insel	und	Berg
die	Wasserwiese
das	Wiesenmeer

Das	Ruder	taucht	ins	Gras	
Das	Rad	rollt	über	den	See
Der	Veilchenhimmel	malt	sich
über	beide

Treppauf	und	treppab	
zwischen	den	blinden	Mauern	
Klopf	nur	mit	den	schweren	Ringen
an	die	Häuser
sie	werden	nicht	öffnen
sagst	du
läufst	keuchend	mit	mir
und	legst	mir
deine	Fingerkuppenleicht	leicht
auf	die	Schulter

Treppauf	und	treppab
und	dem	Lied	der	Flöte	nach
stürze	ich.
Der	Flötenspieler	ist	ein	Irrwisch	
und	längst	woanders

| Lilian Faschinger |
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Nu het nog kan. Nu ik het wil. Nu er geen andere 
weg is. Over de keien van het straatje naast de 
kinderboerderij, waar de konijnen stom in hun 
hokken zitten te kijken en de gevlekte schapen 
met de hangoren tussen de sierkippen en de 
afgeragde pauwen door kuieren, sluip ik naar de 
kraan die boven het water hangt.

Dit had ik veel eerder moeten doen. Ik had nooit 
zo lang mogen wachten. Het is een schande dat 
ik me zo heb laten tegenhouden. Wist ik maar 
waarom. Irrationeel als verliefd worden op een 
been in de supermarkt.

Eindeloos vallen. Dat is wat ik wil. Gewoon 
vallen. Om de horizon te zien klimmen in mijn 
ooghoeken en hem dan, als ik voorover duikel, 
weer te zien, maar omgekeerd. De geluiden van 
de stad langs te horen vliegen in slow motion. 
De hulpeloosheid die mijn lichaam gevoelloos 
knuppelt. De geur van overwinning die door mijn 
bloedbaan kolkt. 
De aarde onder me splijt in tweeën, in ieder 
geval boor ik een gat in de grond om mezelf  in 
mezelf te krijgen en de wereld te vergeten. Al is 
het maar voor een moment. Dat wil ik. Vandaag. 
Vanochtend.

Deze zomer, de heetste in vijftig jaar, was nergens 
voor nodig. Ik hoopte dat ik me aan iets anders 
kon vastklampen dan aan mijn humor. Hoopte 
op een depressie die maar niet kwam. Hopeloze 
ironie. Plezier van de wraak. Optimistisch tot in 
mijn graf. Ha. Ha ha. Ha ha ha.

Ik heb deze zomer eerder gesprongen. In mei. Het 
was goed. Ik vond het fantastisch. Het beste mid-
del tegen angst. Het beste applaus voor een goed 
gespeelde rol. De beste manier om van ongewens-
te geesten af te komen. Kijk, ik vlieg!

Terwijl je naar boven wordt getakeld in de kooi, 
geeft je coach je nog een paar laatste instructies. 
Je kunt kiezen om ernaar te luisteren maar het 
uitzicht wordt steeds beter terwijl je piepend en 

krakend de top bereikt. Dit is het op één na beste 
moment. Je moet je omdraaien. Op de rand van 
de kooi gaan staan met je armen wijd, terwijl je 
coach aftelt. Vanaf drie. Drie seconden om los, 
wiebelend op het randje om je heen te kijken. 

In mei zag ik de stad die ik haatte met al zijn 
rode daken en stomme kerktorens. Dat de zee 
Amsterdam mag overspoelen in al zijn glorie en 
kleinburgerlijkheid. 

Bij één laat je je vallen. Voorover. Waarom ze het 
springen noemen weet ik niet, misschien klinkt 
het actiever. Maakt niet uit. Het voelt goed, ziet 
er goed uit en terwijl je in de beweging zit kun 
je niet meer denken. Je kunt alleen nog maar 
voelen. 

Je hart ontsnapt aan je borstkas, een paar slagen 
overslaand maar het meteen weer goed makend 
met een roffel in het volgende moment. Je hoort je 
hem knallen in je linkeroor. Je bloed heeft inmid-
dels je hoofd verlaten en je pupillen zijn groter 
geworden dan je ogen. Zwarte gaten die je lijkwit-
te gezicht bedekken. Dit is het moment. Dan, zon-
der dat je er erg in hebt, herstelt je lichaam zich en 
ben je in de vrije val. Let go and touch air.

Misschien hield ik mezelf voor de gek met de 
gedachte dat angst iets voor sukkels was. Mis-
schien dacht ik dat medelijden hebben iets nobels 
was. Misschien droomde ik dat de liefde me mee 
zou nemen naar waar ik vandaan kwam. Mis-
schien had ik alleen maar de illusie van doodgaan 
toen het geluk zich omdraaide.

Ik moest weer vallen. Dat wilde ik. Juni, juli, 
augustus. Ik wilde echt maar ik verbood mezelf 
naar dat afzichtelijke stukje land te gaan waar de 
kraan stond met zijn rug naar de stad. Ik zocht 
een reden.

Er is weinig heroïek in mij of mijn familie te 
vinden. Soms voelt het alsof er iets ontbreekt 
in mijn genen. Niemand van mijn voorvaderen 

omnidog

Overleven

| omnidog |
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probeerde meer te zijn dan hij was. In close-up 
probeerde niemand van mijn familie iemand te 
zijn. Hoe verstandig. Aanpassen. Bek houden. 
Doe wat men van je verlangt. Zelfs mijn moeder, 
die haar bh verbrandde in haar studentenjaren 
en als heldin door het leven stapte tijdens mijn 
kinderjaren, kon zichzelf niet helpen en maakte 
mij wijs dat ik bescherming nodig had. Een rijke 
les in zekerheid.

Vandaag heb ik besloten dat allemaal achter me 
te laten. Ik ga springen. Ik ga springen, gewoon 
voor de kick en de adrenaline. Mijn zintuigen tot 
het uiterste drijven. Grip krijgen op wie ik werke-
lijk ben. Als ik mijn bek ga houden, is het omdat 
ik dat zelf zo heb besloten.

Drie gevallen van testosteron staan aan de voet 
van de kraan. Het ziet eruit alsof ze iets aan het 
bespreken zijn. Alledrie dragen ze alleen maar 
shorts. Ik wacht bij de balie. Eén van de mannen 
ziet me en steekt zijn hand op terwijl hij een lach 
laat zien. Hij is de enige met borsthaar. Blond haar 
krult vanaf zijn hals over zijn brede borstkas tot 
het over zijn buik kringelt in de rood-witte shorts. 
Hij heeft een baseballpet op zijn hoofd. Ik merk 
dat ik teruglach, stijfjes, met mijn handen in mijn 
zakken. Dan komt hij naar de balie gelopen.

‘Onze eerste vandaag,’ begint hij opgewekt.
‘Is dat zo?’
‘We zijn net vijf minuten open, zeg het maar.’
‘Ik heb die kortingsbon.’ Ik haal het kleine roze 
papiertje, dat al die maanden met een punaise 
onder het beeldscherm van mijn computer hing, 
uit mijn zak en leg het op tafel.
‘Dan weet je hoe het werkt.’ De man haalt een 
roze papier uit een tas waarop het bedrijf voor 
alle verantwoordelijkheid wegduikt, mocht ik 
doodvallen terwijl ik aan het elastiek hang. Geen 
probleem, ik sla de langdradige juristentaal over 
en wil tekenen. De pen doet het niet. De man trekt 
een andere pen uit de tas. Zwart.

Lieve Mama,

Dankjewel voor al het moois wat je me hebt 
gegeven. Het was een fantastische rit maar nu is 
het op. Ik hoop dat je vrede zult vinden. Ik hou 
van je.

Achter de man die me door het papierwerk heen 
helpt, springt één van de jongens het water in. 
Ik zie hoe hij een stuk donker drijfhout probeert 
te pakken uit het groenige water. Hij heeft beet, 
houdt het boven zijn hoofd en met een strakke 
worp gooit hij het stuk hout buiten de boeien die 
de ijzeren platbodems, die dienst doen als pier, in 
een kwart cirkel met de kade verbinden.

‘Jij gaat dippen!’
‘Dippen?’
‘Met je hoofd het water in.’
‘Dacht het niet.’
‘Het water is perfect.’
‘Sure.’
‘Weet je het zeker?’
‘Absoluut.’
‘Kun je op de weegschaal gaan staan?’

Mijn gewicht wordt met een groene marker op 
mijn hand geschreven. 74. Of ik naar de bank 
onder de kraan wil gaan en mijn zakken leeg wil 
maken en mijn schoenen uit wil doen. Vanaf de 
bank zie ik dat de jongen in het water de instruc-
tie krijgt om een plastic zak uit het water te vis-
sen. Losjes zwemt hij erop af, grijpt hem en neemt 
hem mee naar één van de platbodems, gooit het 
plastic erop, drukt zichzelf uit het water en wan-
delt recht naar mij toe.

‘Ik ben Ryan, ik ga met je mee naar boven.’
Ryan is afzichtelijk mooi. Zijn door de zon 
gebruinde huid is nat, zijn zwarte korte haar vol 
kleine druppels water die oplichten in het scherpe 
licht, grote heldere blauwe ogen die onschuldig 
opengesperd mij onderzoekend aankijken. Kuil-
tjes in zijn wangen als hij lacht.
‘Dippen toch?’
‘Ik heb net mijn haar gewassen.’
Ik probeer Ryan te ontwijken, wat moeilijk is 
want hij helpt me met het harnas aantrekken. Hij 
raakt me overal waar ik niet geraakt wil worden. 
Mooie handen met brede vingers. Perfect gebit, 
perfect lichaam. Six-pack. Warm. Waarschijnlijk 
is hij twintig, studeert iets wat iedereen studeert, 
communicatie, economie of desnoods rechten. 
Kan zo op de cover van een glossy of op tv. Niets 
meer aan doen. Ryan werkt hier om elke dag te 
kunnen springen, zeker weten. 

Vraagt Ryan of hij me moet kalmeren. Ik vertel 
hem te genieten van het uitzicht en af te tellen 
als we daar zijn. De kraan piept en kreunt. We 
zwaaien een beetje heen en weer in de wind. 
Zwijgend tegenover elkaar. Het uitzicht is beter 

Ik	ga	springen,	gewoon	voor	de	kick		
en	de	adrenaline.	Mijn	zintuigen	tot		
het	uiterste	drijven.

| omnidog |
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dan in mei. Ik weet niet hoezo, maar mijn woede 
lijkt voorbij. Amsterdam ziet er prima uit; gewoon 
een hoop stenen met zo nu en dan een toren. Een 
zeemeeuw vliegt langs, hij lijkt ons niet te zien 
maar ik kijk naar hem terwijl hij langszweeft. Het 
is een hele vette. Ryan kijkt naar beneden, ik kijk 
langs hem heen over het water naar Noord. De 
kraan is gestopt.

‘Tel maar.’ Ik draai me om, mijn armen wijd. 
Geweldig. Drie. Voel die wind. Twee. Zon glin-
stert in het IJ. Eén. Laat. Gaan. Val.

Afwassen. Muziekje op. Franse stem hijgt op 
ritme. Zondag. Misschien sporten en wie weet 
nog een drankje ergens. De afwas bijna klaar. 
Alleen nog twee pannen. De bel. Door het raam 
zie ik een donkerblauwe politiebus voor mijn 
huis staan. Ik droog mijn handen af en druk op 
de knop die de voordeur ontgrendelt. Twee poli-
tiemannen komen de trap op. Een grote blonde en 
een kleine donkere. Of ik mee wil komen, het is 
belangrijk. Waar gaat het over, wil ik weten. Dat 
komt later, zegt de blonde. Ik trek mijn schoenen 
aan en een trui. Zet de muziek uit en voor ik het 
weet sta ik met mijn gezicht tegen de muur, mijn 
handen op mijn rug terwijl ze bij elkaar gebonden 
worden met een stevige plastic strip.

‘Dit moet een vergissing zijn.’ Hardhandig word 
ik door de blonde mee naar buiten getrokken. 
De donkere opent de laadklep. Vijf mannen op 
de bankjes aan weerskanten van de laadruimte. 
Ik word naar binnen geduwd en herken David. 
Ik was ooit met David. Tot ik het uitmaakte. Ik 
wilde alleen zijn. Nu zitten we naast elkaar in een 
politiebusje samen met vier andere mannen die ik 
ook wel eens heb gezien, ik weet alleen niet waar. 
Misschien zijn we op weg naar een spannend 
feest van iemand die orgieën heel serieus neemt.
‘Hoe gaat ie?’
‘Kwee nie.’
‘Bek houden!’ klinkt het door het gaas. David 
krimpt ineen.
De man tegenover me durft me niet aan te kijken, 
maar ik denk dat ik weet wie hij is. Twee jaar 
geleden werd ik gestalkt. De telefoon ging om de 
tien minuten en als ik opnam hoorde ik niets. Om 
gek van te worden. Tot ik hem zag. Hij stond in 
de regen tegenover mijn huis te posten, telefoon 
tegen zijn oor gedrukt. Ik heb hem binnengela-
ten en, hoewel hij totaal verlegen was, heeft hij 
gedoucht en heb ik hem schone droge kleren 
gegeven. Sindsdien heb ik hem nooit meer gezien 
maar de telefoontjes stopten. Nu zit hij tegenover 

me. Een donkere vlek in zijn broek.

Als je denkt dat ze bij de politie leren rijden, heb 
je het goed mis. Ik weet niet waar we heen gaan 
maar ik acht het onwaarschijnlijk dat we ook 
maar één kuil in het wegdek missen. Bij de boch-
ten, die met grote snelheid worden genomen en 
altijd onverwacht zodat je het gevoel hebt om te 
kieperen, is het vrijwel onmogelijk op het bankje 
te blijven zitten. We kunnen ons nergens aan vast-
houden. Ik geloof niet dat ik ooit zo’n ruig ritje 
heb meegemaakt.

Als we eindelijk stoppen en de deur opengaat, 
blijkt dat onze reis nog niet ten einde is; we staan 
midden op een vliegveld en, zo blijkt, we zijn 
niet de enigen die hierheen zijn gebracht. Zo’n 
honderd man in totaal, omcirkeld door militaire 
politie in vol ornaat, zwart, met bivakmutsen en 
mitrailleurs. Ik herken nu een heleboel gezichten 
om me heen. Een talkshow host, wat acteurs, kun-
stenaars, journalisten, politici.

Het begint me te dagen wat er aan de hand zou 
kunnen zijn maar vind het moeilijk me te concen-
treren met mitrailleurs op me gericht. Een man, 
die niet ver van me afstaat, breekt uit de groep 
en loopt recht op één van de politiemannen af. 
Ik weet wie het is, heb hem vaak op televisie 
gezien. Hij zat een paar jaar geleden nog in het 
parlement. Geen bevlogen man maar wel een 
onverwoestbare beleidsmaker. Hij heeft ervoor 
gezorgd dat de versterkte antiterreurwet erdoor 
kwam. De ogen in de bivakmuts tegenover hem 
schichtig heen en weer. De mitrailleur gericht op 
de oud-parlementariër.

‘Wie heeft je deze order gegeven?’
Geen antwoord.
‘Ik wil je meerdere spreken.’
De politieman doet een stap naar achteren.
‘Ik eis een verklaring.’
Een serie korte schoten. De politicus zakt in 
elkaar. We zijn als verdoofd en kijken. Niet kijken. 
Niet kijken.

In de lucht boven ons komt de nacht eraan, grote 
paarse wolken drijven langzaam richting hori-
zon. Ik snap niet wat ik hier doe. Waarom ik dit 

Eén.	Laat.	Gaan.	Val.
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moet meemaken. Waren we altijd de anderen? 
We waren altijd anders. Ik staar geduldig maar 
uiterst gespannen naar boven. Als we zo meteen 
allemaal neergemaaid worden, laat mij dan de 
eerste zijn.

Vanachter de hangar in de verte komt een car-
govliegtuig aangetaxied. De grote machine ziet 
eruit als een lamme grote vogel. Nog steeds 

koninklijk. Nog steeds ongelofelijk blauw. Terwijl 
ze aan komt rollen worden wij nog meer bij elkaar 
gedreven dan we al zijn. Mijn handen hangen 
tegen iemands kruis en ik ruik het angstzweet 
van mijn rechterbuurman, die met neerhangende 
schouders moedeloos in de richting van het vlieg-
tuig staart. Misschien gaan we nog niet dood. 
Worden we ergens heen gebracht waar we tot in 
lengte van dagen hard moeten werken. Worden 
we afgeranseld als we alleen maar naar elkaar 
kijken en worden we op een dieet gezet van 
geprakte spruiten.

We moeten het vliegtuig aan de achterkant in. 
Het luik is neergelaten en gedwee laten we ons 
het donkere hol indrijven waar, als we niet meer 
verder kunnen, ons verteld wordt op de grond te 
gaan zitten. Neergeknuppeld is meer het woord. 
Het lukt me om op mijn handen te gaan zitten. 
Ze zijn behoorlijk afgekneld en koud. Als we 
allemaal binnen zijn gaat het luik dicht. Vier 
zwaailichten aan het plafond draaien gestaag 
hun blauwe rondjes. Het vliegtuig zet zich in 
beweging en de politiemannen die aan boord zijn 
maken zich vast aan hun zitjes, hun mitrailleurs 
dicht tegen zich aangeklemd.

Meestal zit ik bij het raampje. Wil ik tijdens de 
start over het vlakke land staren. De scherpe 
schaduw van het vliegtuig onder me in de wei-
landen zien vervagen. Achter de wolken aanfiet-
sen tot de dijk het land tegenhoudt en ik boven 
op de basaltblokken het natte zand tussen mij en 
het eiland aan de overkant rood zie kleuren in 
de ondergaande zon. De elektriciteitsdraden die 
zwaar hangen te zijn tussen de ijzeren masten 
die verdwijnen in het niets. De zilveren sloten die 
de groene vierkanten afsnijden met hier en daar 
een bosje. Koeien die nieuwsgierig achter je aan 
komen rennen. Oude mannen die op hekken in 

het midden van niets de wereldpolitiek bespre-
ken. De beste tijd om de mest over het land uit te 
rijden. De geile vrouw van de dokter die haar was 
gewoon op zondag buiten hangt.

De zinderende lucht tijdens de hooitijd. Een 
zwierig rijtje hoge bomen, de populierbladeren 
die in de koele nacht eindeloos blijven ritselen en 
fluisteren, de maan die boven de mist uitkomt, 
het noorderlicht. De tractor die ’s ochtends om 
vier uur langs komt rijden. De haan die iedereen 
wakker kraait en te taai blijkt, zelfs voor de soep.

Volgens mijn tijdsberekening, niet accuraat, zo zit 
ik weg te dromen, hangen we ongeveer een half 
uur in de lucht. Het is fris geworden in de buik 
van het vliegtuig. Iedereen om me heen zit lam-
lendig te zijn. Stil in het brommende geluid van 
de motoren. Onzichtbaar in het zwaailicht. We 
zijn er en toch weer niet. Ik ga stiekem verzitten 
zodat mijn gebonden handen onder mijn benen 
vandaan kunnen komen. Verscholen achter een 
hoge brede rug wrik ik beetje bij beetje eerst mijn 
ene been en dan mijn andere door mijn armen 
heen. Met moeite weet ik mijn rechterhand los te 
wurmen. 

Tl-balken flitsen aan. De politiemannen springen 
op en schreeuwen dat we moeten staan. Paniek. 
Probeer maar eens te gaan staan met je handen 
op je rug. Het luik zakt open. Een koude ijle wind 
komt naar binnen en de politiemannen beginnen 
ons uit het vliegtuig te duwen.
‘Spring, godverdomme, spring!’
De tv-presentator even verderop krijgt een klap 
met de kolf van een mitrailleur. IJzer raakt hem 
op zijn kin. Bloed spat uit zijn mond. We worden 
het vliegtuig uitgeslagen. Ik wring mij langs de 
mannen die me in de weg staan. Nog een klein 
stukje. Ik zie de horizon, daar waar de zon onder 
is gegaan. Voor me struikelt iemand. Ik kan hem 
ontwijken. Vijf grote passen. Ik strek mijn armen 
uit. Gaan. Val. Vrij.

Gaan.	Val.	Vrij.
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Er liep een zwarte kat langs het raam, op een 
geheimzinnige manier, alsof hij iemand aan het 
besluipen was, misschien dat hij een muis op het 
spoor was of ergens een smakelijke kanarie had 
zien zitten. Achter het raam waar hij langskwam 
werd die morgen iemand wakker in een roes van 
wodka en sigaretten. Het eerste wat hij deed was 
het raam openzetten om de rook uit de kamer te 
krijgen, daarna bedacht hij dat hij die dag vroeg 
op zijn werk moest zijn. ‘Rotbaan,’ mompelde hij 
en strompelde, nog steeds in een roes en met een 
grijs waas voor zijn ogen, naar zijn kleine badka-
mer. Langzaam voelde hij het koude water over 
zijn lichaam stromen, door de groeven in zijn rug, 
door de gaten in en langs de bulten op zijn armen. 
Hij wreef erover met zijn hand, zich afvragend 
hoe hij eraan was gekomen. ‘Welke kogel zou die 
wond veroorzaakt hebben en welke hand kan het 
mes hebben vastgehouden dat deze snede heeft 
aangebracht?’ vroeg hij mompelend aan zichzelf 
en, toen hij zijn douchecabine uitkwam, ook aan 
zijn beslagen spiegelbeeld. Maar dat zei, zoals 
altijd, niets terug. Toen hij zich had aangekleed 
liep hij zijn zitkamertje in en deed daar het raam 
dicht. Voor het raam zat een zwarte kat.

***

Een helder verlichte kamer aan de andere kant 
van de stad. Op de twaalfde etage van een hoog 
kantoorgebouw zat een jonge vrouw achter een 
computer te werken, met het raam wijdopen, 
want het was een warme ochtend. Drie klopjes 
op de deur deden de jonge vrouw opschrikken, 
op hetzelfde moment kwam er een goedgeklede 
jongeman binnen. ‘Dag Ellen,’ zei de man. ‘Goe-

demorgen Maarten,’ zei de vrouw zonder op te 
kijken. ‘Gaat het vandaag eindelijk gebeuren?’ 
vroeg de man, die een beetje zenuwachtig in de 
deuropening stond. In afwachting van wat de 
vrouw zou zeggen frommelde hij wat aan zijn 
kostuum. ‘Ja,’ antwoordde de vrouw, aldoor naar 
het scherm kijkend en met de toppen van haar 
vingers typegeluiden producerend, ‘vandaag 
gaan we erheen.’ ‘Zou het mogelijk zijn dat wij...’ 
begon de man een beetje nerveus. Plotseling keek 
ze hem aan. ‘Dat wij... eh... jij en ik dus... straks 
ergens wat gaan drinken?’ ‘Heb je gedronken 
gisteravond?’ vroeg de vrouw, hem nu recht aan-
kijkend. Hier werd de man nog zenuwachtiger 
van. ‘Welnee, hoe kom je erbij, ik sta al weken 
droog.’ ‘En je hebt ook niets gebruikt?’ ging de 
vrouw door. ‘Nee, echt niet.’ ‘Wat is je sterren-
beeld, Maarten?’ vroeg ze nu, terwijl ze weer 
verder ging met typen. ‘Steenbok. Hoezo?’ vroeg 
de man verwonderd. ‘Ik ga niet uit met steenbok-
ken, mijn horoscoop zegt duidelijk dat de avances 
van een steenbok vandaag tot mijn ondergang 
zullen leiden.’ ‘Laten we dan nu maar gaan,’ zei 
de man. De vrouw stond op, sloot haar computer 
af en liep achter de man aan het kantoor uit. Een 
grote zwarte kat keek de twee na door het glas 
van de ruit.

***

Hij stond voor zijn kleerkast. Speciaal voor van-
daag had hij een pak gekocht, het zou immers de 
eerste dag op zijn nieuwe werkplek worden, en 
daarvoor wilde hij zich goed kleden. De zwarte 
kat die hem een halfuur geleden vijf minuten had 
zitten aanstaren, had hem rillingen bezorgd. Die 

V. Timber

De zwarte kat 
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ogen, ze leken precies op die van zijn pas overle-
den grootvader en die hadden hem vroeger ook 
altijd al rillingen bezorgd. Maar zijn grootvader 
was dood en begraven, zijn grootmoeder had 
hij nooit gekend, in tegenstelling tot haar man. 
Zijn grootvader zou hij nooit vergeten, die ogen, 
die altijd strakke mond die alleen maar open- en 
dichtging als hij ruzie maakte. En grootvader 
maakte altijd ruzie. De bel bracht hem terug tot 
de werkelijkheid. Was dat de huisbaas die de 

huur kwam verhogen, zijn buurman die kwam 
klagen over geluidsoverlast? Hij verwachtte nie-
mand, geen belangrijk bezoek in ieder geval. 
Hij liep langzaam naar de deur, weer kwam het 
geluid van de bel hem tegemoet, hij kneep zijn 
ogen dicht vanwege het schelle geluid. Hij deed 
de deur open en keek recht in het gezicht van de 
mooiste vrouw die hij ooit had gezien.

***

Ellen probeerde zo vriendelijk mogelijk te kijken, 
wat duidelijk met veel moeite gepaard ging. Ze 
kon haar ogen niet geloven, wat ze zag was een 
afzichtelijke man in een prachtig kostuum van 
een beroemd ontwerper. Maarten zag hoe de man 
die de deur had geopend nadat ze twee keer had-
den aangebeld, naar Ellen keek. Bijna net zoals 
hij altijd naar haar keek, maar dan veel minder 
subtiel natuurlijk. 
Ellen voelde de ogen van Maarten in haar rug 
prikken, hij was zeker weer aan het fantaseren. 
De man die net open had gedaan bekeek haar 
tenminste niet zo opvallend. ‘Mogen we mis-
schien binnenkomen, wij zijn Ellen Dammeling 
en Maarten van het Rijk van de woningbouwver-
eniging, we hebben, vrees ik, slecht nieuws voor 
u.’ ‘Goed,’ zei de man, ‘ik moet wel zo naar mijn 
werk, dus ik heb weinig tijd.’ ‘Werk?’ fluisterde 
Maarten, ‘volgens onze inlichtingen heeft hij hele-
maal geen werk.’ ‘Wat doet u voor werk, meneer...
Ter Wrake?’ ‘Kantoorwerk,’ was het resolute 
antwoord, dat werd uitgesproken alsof hij geen 
tegenspraak duldde. Ze liepen achter Ter Wrake 
aan naar de kleine zitkamer waar hij die ochtend 
op de bank was wakker geworden. De rook en de 
geur van sigaretten en alcohol was naar buiten 
gewaaid. ‘Ik kan geen zitplaats aanbieden,’ zei 
Ter Wrake, ‘ik ben nogal klein behuisd, resultaat 

van de oorlog.’ ‘De oorlog? Hoe bedoelt u?’ vroeg 
Maarten. ‘Afgedankte soldaten zoals ik hebben 
geen toekomst en de sociale dienst geeft me net 
genoeg voor de huur van dit krot en voor een 
prutmaaltijd elke dag, ik heb er niet mijn hele 
leven zo afzichtelijk uitgezien.’ ‘Afgedankte sol-
daat... sociale dienst... meneer Ter Wrake, u heeft 
al twee maanden geen huur betaald, wij komen 
om te melden dat morgen uw woning wordt 
leeggehaald.’ Ter Wrake stond heel even als aan 
de grond genageld, toen keerde hij terug tot de 
werkelijkheid. ‘Ik heb nu een baan, ik ga verdie-
nen,’ zei hij. 

***

‘Niets aan te doen,’ zei de man, die ondertussen 
de kont van de vrouw aan het opnemen was.
‘Wacht even,’ zei de vrouw, ‘dit verandert de 
zaak.’ 
‘In welk opzicht?’ vroeg de man nu.
‘Gewoon, hij is oud-soldaat, moet leven van een 
uitkering, dat verklaart toch alles?’          
‘Alleen maar waarom we hem hier des te sneller 
moeten weghalen.’
‘Dat meen je niet, Maarten!’ riep Ellen uit.
‘O ja, dat meen ik wel, die vent gaat eruit en 
daarmee basta.’ 
‘Ik wil u niet storen bij uw meningsverschil,’ zei 
Ter Wrake, ‘maar ik moet nu naar mijn werk, 
ruzie buiten rustig verder.’
‘We komen nog wel terug, u wist toch dat we 
zouden komen?’
‘Ik wist van niets, wilt u zo vriendelijk zijn...’
‘U wist van niets, hoe kan dat... jaja, we gaan al.’ 
Toen Ellen en Maarten buiten stonden, keken ze 
elkaar wat vreemd aan. ‘Wat doen we nu?’ vroeg 
Maarten. ‘Uitzoeken waar hij werkt, om te begin-
nen,’ antwoordde Ellen.

***

Binnen glimlachte Ter Wrake, terwijl hij langzaam 
naar zijn kleerkast liep. Daar pakte hij een medail-
le die hij voorzichtig tegen zijn wang hield. Een 
medaille die hij van de prins had gekregen voor 
zijn heldhaftige optreden in de oorlog. Langzaam 
stak hij een sigaret op, schonk zichzelf een glas 
wodka in en ging op de bank liggen, zoals hij 
elke dag had gedaan. Buiten zat de zwarte kat te 
kluiven op een zojuist gevangen pimpelmees. De 
wind stak op. Buiten liepen Maarten en Ellen weg 
richting kantoor. Hij deed het raam dicht.

Een	grote	zwarte	kat	keek	de	twee	na	
door	het	glas	van	de	ruit.

| V. Timber |
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Arbitrair

I

Je	zit	niet	in	de	kamer,	niet	aan	tafel	
noch	bij	de	gewenste	open	haard.	Waar	
het	naartoe	zomert	laat	zich	raden	maar
altijd	dezelfde	koude	stroom	op	dezelfde
oude	plek.

Je	plakt	de	nacht	maar	af	voor	de	dag.
Wat	moet	je	nog	vragen	wanneer	je	zit
in	een	bastion	van	dromen	en	een	spiegel
van	een	slotgracht	voor	het	huis.

II

En	toen	was	er	het	overspringen
van	allemaal	soorten	licht	en	ik	geloof
chemische	en	elektronische	deeltjes
die	meededen.

En	toen	bouwde	jij	een	paleis.	Kijk	eens	
hoe	hard	het	goud	blinkt	en	hoe	hoog
jij	de	torens	maakte.

En	dat	was	het	moment	tussen	waken
en	slapen	dat	onderdook	in	mij	toen
het	nachtjatten	begon.	

III

Hoe	stap	ik	af	van	mijn	roezige	voeten.

We	hebben	het	wollen	kleed	bezworen
ons	onbeslapen	te	gedragen.	Het	houdt	
zich	goed	op	de	vloer	en	ik	wil	niets	storen
dat	op	adempauze	is.

Dus	ook	geen:	wat	zie	je	in	deze	koffievlek
of:	hoe	verhouden	stimulansen	zich	tot	jou.

We	scheiden	niets,	ook	niet	van	de	dingen	
die	ons	dodelijk	vermoeid	laten.	We	zijn	een
kei	in	het	oplossen	van	sluimering	en	niet
af	te	lezen	gezichten.

Marloes Hoeks
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De Duitse dichter Andreas Altmann (1963) publiceer-
de tot dusver vijf bundels: Die Dörfer am Ufer das Meer 
(1996), Wortebilden (1997), Die Verlegung des Zimmers 
(2001), Augen der Worte (2004), Das langsame Ende des 
Schnees (2005). Daarnaast verscheen zijn werk in toon-
aangevende tijdschriften als Neue Deutsche Literatur, 
Sinn und Form en Akzente.
Altmann behoort tot een relatief jonge generatie van 
Oost-Duitse dichters, maar na aanvankelijk meer 
politiek getinte gedichten te hebben geschreven is de 
voormalige DDR in zijn werk nu geen thema meer. 
Zijn poëzie is zich gaandeweg meer in de traditie van 
dichters als Michael Krüger en Jürgen Becker gaan 
bewegen. Trage, peinzende gedichten waarin een 
belangrijke plaats is ingeruimd voor natuurbeelden en 
waarin niet zelden het dichten zelf het onderwerp is.
Zijn poëzie is bepaald niet revolutionair. Altmann is 
geen dichter die met alle wetten breekt, maar iemand 
die vanuit de traditie tot een eigen stijl tracht te 
komen. Door het weglaten van hoofdletters, het con-
sequent schrijven van een punt op de plaats waar je 
een komma zou verwachten, lijken de korte zinnen 
haastig achter elkaar geplaatste gedachten. Vluch-
tige kanttekeningen. Invallen die voor het vergeten 
bewaard moeten blijven. 
In tegenstelling tot de gedichten van Krüger en  
Becker, die vaak koel en afstandelijk zijn, is de poëzie 
van Altmann sterk emotioneel geladen. Hij beweegt 
zich soms op de rand van kitsch, mede omdat hij 
speelt met clichés, maar juist omdat hij de clichés naar 
zijn hand zet, weet hij te voorkomen dat zijn poëzie 
effectpoëzie wordt die louter op het sentiment pro-
beert te werken. 
Heel nadrukkelijk probeert Altmann het verwach-
tingspatroon van de lezer te doorbreken, bijvoorbeeld 
door aan bekende metaforen en spreekwoorden net 
even een andere draai te geven; het ligt op en niet voor 
de hand, de kamer heeft de muur uit de deuren weg-
gelaten i.p.v. dat de deuren uit de muur weggelaten 
zijn. De dingen krijgen in Altmanns beeldtaal vaak 
menselijke eigenschappen: het licht loopt de kamer uit, 
het gezicht doet een stap uit de schaduw.
In veel gedichten wordt het huis als metafoor 
gebruikt; het huis dat voor het blijvende zou moeten 
staan, maar zoals alles in zijn poëzie voortdurend aan 
verandering onderhevig is. De dingen houden zich in 
Altmanns gedichten niet aan hun taakomschrijving; 
waar alles zou moeten blijven zoals het is, verliest het 
juist zijn vorm en wordt vluchtig. Het moment laat 
zich vangen. De dichter ziet hoe de dingen gaan, maar 
kan niet volgen.
In Duitsland werd Andreas Altmann al meermaals 
onderscheiden. Zo kreeg hij onder andere de Chris-
tine-Lavant-Lyrikpreis (1997) en de Erwin-Strittmat-
ter-Preis (2004). 

Andreas Altmann
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Ik kon nIet volgen

 

vandaag en gisteren

gisteren	lag	de	grond	dicht	tegen	het	sneeuwglas.
vandaag	smelten	de	stappen	erop.
zo	snel	kun	je	niet	leven.	vaak
duurt	het	jaren	voor	blikken	door	hun	woorden
herkend	worden.	en	een	lichaam
uit	de	ogen	naar	voren	treedt,	dat	je	beweegt.
je	gezicht	kun	je	niet	houden.
ook	foto’s	verliezen	hun	verhalen
aan	de	graven.	zonder	hen	zou	de	dood
minder	woorden	hebben	en	aan	het	zwijgen	meer
over	zich	kunnen	vertellen.	elke	keer
bezoek	je	het	verlaten	huis,	dat	steeds
verder	van	de	steen	valt.	en	elke	keer
drukt	het	de	stad	een	stuk	weg.
stemmen	uit	de	kamers	kun	je	niet	meer
verstaan.	maar	gisteren	had	je	ze
door	de	ijshuid	kunnen	zien.	maar	wie	weet
wat	ze	je	verzwegen	hadden.

onder de weide

eind	januari.	voor	het	raam
beweegt	niets	dat	ik	zie.
gisteren	heeft	het	geregend.
de	ogen	hadden	andere	kleuren,
waarin	ze	gelopen	hebben.
woorden	razen	door	een	zwijgen,
dat	niet	naar	mij	luistert.	ik	heb
geen	oog	voor	wat	ik	zie.
buiten	bevriest	de	beweging
van	de	bomen.	ik	heb	geen	oog
voor	de	buitengesloten	stemmen.
geen	schaduw	volgt	mijn	spoor
als	ik	de	kamer	verlaat.
en	ik	aan	mezelf	zie	hoe	het	leven
is	blijven	staan.	ze	hebben
de	urn	in	de	aarde	laten	zakken.
met	mij	ging	de	weide	erover
heen.	eind	januari.	de	grond
was	week.	het	heeft	geregend.

heute und gestern

gestern	lag	eng	der	boden	am	schneeglas.
heute	schmelzen	die	schritte	an	ihm.	
so	schnell	kannst	du	nicht	leben.	oft
dauert	es	jahre,	bis	blicke	von	ihren	worten
erkannt	werden.	und	ein	körper
aus	den	augen	hervortritt,	der	dich	bewegt.
dein	gesicht	kannst	du	nicht	halten.
auch	fotografien	verlieren	ihre	geschichten
an	die	gräber.	ohne	sie	hätte	der	tod
weniger	worte,	und	könnte	dem	schweigen
mehr	von	sich	erzählen.	jedesmal
besuchst	du	das	verlassene	haus,	das	immer
weiter	vom	stein	fällt.	und	jedesmal
rückt	es	die	stadt	ein	stück	davon.
stimmen	aus	den	zimmern	kannst	du	nicht	mehr
verstehen.	doch	gestern	hättest	du	sie
durch	die	eishaut	sehen	können.	aber	wer	weiß,
was	sie	dir	verschwiegen	hätten.	

unter die wiese

ende	januar.	vor	dem	fenster
bewegt	sich	nichts	was	ich	sehe.
gestern	hat	es	geregnet.
die	augen	hatten	andere	farben,
in	denen	sie	gelaufen	sind.
worte	rasen	durch	ein	schweigen,
das	nicht	auf	mich	hört.	ich	habe
kein	gesicht	für	das,	was	ich	sehe.
draußen	gefriert	die	bewegung
der	bäume.	ich	habe	kein	gesicht	
für	die	ausgeschlossenen	stimmen.
kein	schatten	geht	mir	nach,
wenn	ich	das	zimmer	verlasse.
und	mir	zusehe,	wie	das	leben
stehengeblieben	ist.	sie	haben	
die	urne	in	die	erde	gelassen.
mit	mir	ging	die	wiese	über	sie
hinweg.	ende	januar.	der	boden
war	weich.	es	hat	geregnet.
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daarna

daarna	stond	ik	in	een	andere	kamer.
de	woorden	lagen	op	de	grond.
geen	stilte	was	het	die	hem	vulde.
ik	stelde	de	volgende	stap	uit.
ik	wist	niet	waar	hij	aan	begon.
hij	zou	mij	achter	zich	laten.
ik	greep	naar	mijn	gezicht,	mijn	hand
ontnam	het	mij	nog.	spreken
durfde	ik	niet.	mijn	stem
had	mij	opgegeven,	zonder	een	woord.
roerloos	stond	ik	daar.	mijn	lippen
lagen	op	elkaar,	bladeren	vielen.
het	sneeuwde,	een	voetspoor	hield	bij	mij	op.
ik	kon	niet	volgen.

oude muren oude blikken

lichamen	begeven	zich	in	het	huis,
trekken	het	licht	aan	de	gordijnen	open,
zetten	het	droge	zweet
van	het	glas	naar	de	blik.
al	lang	is	hij	zonder	geur.
de	adem	bewaart	hem	nog
in	woorden,	die	mij	verbergen.
de	ruit	overvalt	mijn	gezicht,
dat	een	stap	uit	de	schaduw	doet,
met	slaap	in	de	benen,
de	ogen	tussen	de	scherven.

Vertaling en inleiding: Mischa Andriessen 

danach

danach	stand	ich	in	einem	anderen	raum.
die	worte	lagen	am	boden.
nicht	stille	war	es,	die	ihn	ausfüllte.
ich	zögerte	den	nächsten	schritt	hinaus.
ich	wußte	nicht,	was	er	beginnt.
er	würde	mich	hinter	sich	lassen.
ich	griff	mir	ins	gesicht.	meine	hand
nahm	es	mir	noch	ab.	zu	sprechen
wagte	ich	nicht.	die	stimme
hatte	mich	aufgegeben,	ohne	ein	wort.
unbewegt	stand	ich.	die	lippen
lagen	aufeinander.	blätter	fielen.
es	schneite.	eine	fußspur	endete	an	mir.
ich	konnte	nicht	folgen.

alte mauern alte blicke

körper	gehen	wege	ins	haus,
ziehen	das	licht	an	den	vorhängen	auf,
stellen	den	trockenen	schweiß
vom	glas	in	den	blick.
schon	lange	ist	er	ohne	geruch.
der	atem	bewahrt	ihn	auf	
in	worten,	die	mich	verbergen.
die	scheibe	befällt	mein	gesicht,
das	sich	aus	dem	schatten	geht,
mit	schlaf	in	den	beinen,
die	augen	zwischen	den	scherben.
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De	foto’s	die	deze	focus	illustreren	zijn	van	de	jonge	Australische	fotograaf	Rob	
Gardiner	(°1972)	die	momenteel	woont	en	werkt	in	Londen.	Met	deze	reeks	foto’s	
legde	hij	de	zeer	emotionele	en	complexe	twaalf	maanden	na	de	aanslagen	op	11	
september	vast.	Terwijl	de	belangrijkste	mediakanalen	een	New	York	toonden	dat	
verenigd	leek	in	rouw	en	patriottisme,	herinnert	Rob	Gardiner	zich	die	periode	zoals	
de	foto’s	laten	zien:	een	tijd	van	geweld,	wantrouwen,	achterdocht	en	onzekerheid.	
Voor	meer	informatie	over	deze	foto’s	en	het	leven	en	werk	van	Rob	Gardiner,	bezoek		
www.nyclondon.com
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Wil je een Brits schrijver eens flink te grazen nemen, 
dan zeg je dat zijn werk je iedere keer weer doet 
denken aan dat van Jeffrey Archer. Dit voormalig 
conservatief Lagerhuislid geldt immers als een van 
de grootste fabulanten - de verhalen die hij vertelt 
over zijn afkomst zijn grandioos, waarbij hij er 
niet voor terugschrikt zijn vader te huldigen met 
ronkende, maar louter denkbeeldige diplomatieke 
titels - en een van de kleinste schrijvers van het Ver-
enigd Koninkrijk. Niet in staat een originele plot te 
bedenken schrijft hij in zijn typische schabouwelijke 
stijl een clichéverhaaltje neer en verkoopt daar op 
zijn gemak een paar miljoen exemplaren van. Want 
één ding moet je die goeie ouwe Jeffrey nageven: 
hij weet zijn publiek in te pakken. Toen hij in 2000 
wegens meineed veroordeeld werd tot vier jaar 
gevangenschap steeg er uit menige nachtelijke 
huwelijkssponde een schrille vrouwensnik op. 
Afgelopen voorjaar kwam Archers nieuwste roman 
op de markt, False Impressions, waarin een volstrekt 
ongeloofwaardige kunsthistorica verhindert dat een 
malafide bankier en ex-vriend van de Roemeense 

dictator Ceausescu de Van Gogh van een adellijke 
Engelse dame inpikt, het bekende zelfportret met 
het afgesneden oor. Zoals te verwachten duikt er 
natuurlijk ook een replica van dit doek op en slaagt 
de kunsthistorica er met haar ongelooflijk diepgra-
vende kennis in het echte schilderij van het valse 
te onderscheiden. De schilder had zichzelf immers 
met een omzwachteld rechteroor afgebeeld, ook al 
had hij het mes in het linkerlichaamsdeel gezet. Het 
doek waarop Van Gogh een omzwachteld linkeroor 
heeft, is dus de vervalsing: een echte ‘haha-erlebnis’, 
zoals u al vermoedde.

Allemaal goed en wel, denkt u nu wellicht, maar 

wat heeft dat met 9/11 te maken? En daar heeft u 
natuurlijk gelijk in. Maar er is wel degelijk een link. 
Aangezien Archer op die befaamde 11de september 
rustig zat te brommen achter een stel Engelse tra-
lies en er dus geen vrolijke vrouwen in het vizier 
waren die verleid dienden te worden, had hij alle 
tijd van de wereld om zijn fantasie de vrije loop te 
laten. Die neerstortende torens zouden wel eens 
een gigantische verkoopboost kunnen opleveren, 
moet hij gedacht hebben. Wie zou er immers geen 
roman willen lezen waarin ze een rol spelen? En 
dus verzon hij de plot van False Impressions, liet 
een klein gedeelte ervan in de noordelijke toren 
spelen en zorgde ervoor dat zijn kunsthistorica 
de laatste mens was die levend door de deuren 
naar buiten stapte. Over New York en de gevolgen 
van de aanslagen voor de stad en het land had hij 
natuurlijk niets te melden, maar zijn gimmick was 
binnen, wat ervoor zorgde dat een recensent van 
The Guardian zijn roman netjes in twee zinnen kon 
samenvatten: ‘Crook tries to make money out of 
9/11. Just like his characters.’
Spionage, terrorisme en politiek geïnspireerd ge-
weld zijn traditioneel onderwerpen voor wat de 
Engelsen ‘trash literature’ noemen: boeken waarin 
de slechte, diabolische zij tegen de goede, onschul-
dige wij vechten en die appelleren aan de meest 
basale gevoelens en instincten van de lezers: wij 
worden bedreigd, dus moeten we van ons afbijten. 
Het was George Tomkyns Chesney die in 1871 dit 
genre boven de doopvont hield met zijn verhaal 
‘The Battle of Dorking’, dat in het respectabele 
Blackwood’s Magazine verscheen. Hij beschrijft erin 
hoe een onbekende, maar - wat had u gedacht? -  
Duitssprekende invasiemacht Engeland onder 
de voet loopt en het daarop leegzuigt. Waren we 
maar voorbereid geweest, zo zouden we de moraal 
van het verhaal kunnen samenvatten, en dat was 
een boodschap die aansloeg. Gedurende een paar 
decennia zouden er honderden variaties op dit 
stramien verschijnen, waaronder een paar bekende 
zoals H.G. Wells’ The War of the  Worlds en Bram 

Marnix Verplancke
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Boeken	waarin	de	slechte,	diabolische	zij	tegen	
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| Marnix Verplancke |



33

Stokers Dracula, en wellicht is ook Ian Flemmings 
James Bond een verre nazaat van dat verhaal. In 
hoeverre dat soort literatuur bijgedragen heeft tot 
het enthousiasme waarmee Groot-Brittannië in 1914 
tegen de Duitse troepen optrok zal natuurlijk altijd 
een vraag blijven, maar dat er een invloed was, 
betwijfelt niemand. 
Trash over terroristen die vliegtuigen in Amerikaan-
se wolkenkrabbers lieten vliegen was er al lang voor 
9/11, net zoals er romannetjes - en films - waren over 
ontploffende kerncentrales, vuile atoombommen en 
met explosieven tot barsten gebrachte stuwdammen. 
De realiteit mag dan erger zijn dan de verbeelding, 
veel zal het in ieder geval niet schelen. Maar de 
serieuze literatuur, zo kreeg men overal te horen, 
hield zich met zulke flauwe zaken niet bezig. En 
inderdaad, als terrorisme al voorkwam in literaire 
romans, wilde het meer doen dan zomaar wat knal- 
en vuurwerk veroorzaken. Het wilde iets zeggen 
over onze hedendaagse maatschappij.
Een van de weinige gewaardeerde Amerikaanse 
schrijvers die zich al in de jaren zeventig met terreur 
als literair onderwerp inlieten was Don DeLillo, die 
er in romans als Libra en Mao II niet voor terugschrok 
terroristen op te voeren en daardoor vandaag als een 
soort profeet wordt beschouwd, wat hij nog steeds 
een beetje als een egostrelende verrassing ervaart. 
Toen de Frankfurter Rundschau hem bijvoorbeeld 
een paar jaar geleden vroeg waarom hij toen al 
over terroristen schreef, antwoordde hij volstrekt to 
the point dat hij dat deed omdat die er nu eenmaal 
waren: ‘Het was een dramatische en gevaarlijke 
periode. Er werd praktisch iedere dag een vliegtuig 
gekaapt, je had de revolutie in Iran en de oorlog in 
Beiroet. Ik beschreef gewoon wat ik om me heen 
zag.’ Waarmee hij meteen ook impliciet zei dat zijn 
collega’s met een fraai stel oogkleppen door het 
leven gingen. Maar natuurlijk niet allemaal. Zo 
schreef Paul Auster zijn Leviathan, opgedragen aan 
DeLillo trouwens, over een uitgebluste schrijver die 
het gemunt heeft op kopieën van het Vrijheidsbeeld 
en die daarom laat ontploffen. David Foster Wal-
lace voerde in zijn kolossale Infinite Jest een stel uit 
Quebec afkomstige rolstoelterroristen op die zich 
verzetten tegen de Organization of North American 
Nations (ONAN) waarin de VS en Canada opgegaan 
zijn. En Philip Roth introduceerde in het bloedmooie 
Amerikaanse pastorale Merry Levov, het stotterende 
meisje dat uit protest tegen de Vietnamoorlog een 
postkantoor de lucht in laat vliegen.
Het waren niet de minste schrijvers en in feite pasten 
hun boeken in een traditie die al in de negentiende 
eeuw was ontstaan, met werken als Dostojevski’s 
Demonen, Conrads De geheim agent en Henry James’ 
The Princess Casamassima, over Lionel Trilling, een 
verarmde, gevoelige jongen die zich aansluit bij 

een revolutionaire organisatie, gevraagd wordt een 
rijke aristocrate te vermoorden en zo ontdekt dat de 
proletarische revolutie niet in overeenstemming te 
brengen is met zijn persoonlijke esthetische normen. 
Hij kan de prinses niet om het leven brengen en 
pleegt daarom zelfmoord. De aard  van het terro-
risme is bij DeLillo, Auster, Foster Wallace en Roth 
natuurlijk anders geworden, minder persoonsge-
bonden en meer tegen de maatschappij als geheel 
gericht, maar in feite zijn de doelstellingen nog net 
zo nobel als voorheen. Met uitzondering van Bret 
Easton Ellis misschien, die in zijn Glamorama een 
stel Parijse modeterroristen ten tonele voerde die 

louter omwille van het spektakel en het esthetisch 
genot aanslagen plegen, portretteerden de pre-
9/11 schrijvers die zich met terrorisme inlieten 
linkse politieke idealisten die de wereld wilden 
verbeteren en waarmee dus best te sympathiseren 
viel. Don DeLillo heeft bijvoorbeeld nooit onder 
stoelen of banken gestoken dat hij de rol van de 
linkse terrorist en die van de schrijver van hetzelfde 
allooi achtte. Beiden wilden de gevestigde orde ter 
discussie stellen en ondermijnen en beiden deden 
dit vanuit hun duistere achterkamertje waar ze hun 
snode plannetjes konden beramen zonder inkijk 
van buitenaf. 
Met 9/11 is daar radicaal verandering in gekomen. 
Geen enkele Amerikaanse schrijver kan zich vin-
den in de doelstellingen van de tien die de Twin 
Towers naar beneden hebben gehaald. Dit is geen 
links terrorisme dat de wereld vooruit wil helpen, 
maar fundamentalistische misdaad die ons terug 
wil voeren naar de Middeleeuwen. De schrijvers 
voelen geen ideologische affiniteit met de terroris-
ten en kruipen in hun boeken dan ook niet in hun 
huid. Bovendien is er het grote cultuurverschil. 
Traditioneel was het terrorisme dat in de literatuur 
voorkwam nationaal: Amerikanen die zich tegen 
de eigen overheid keerden en daarom overgingen 
tot al dan niet zinloos geweld. 9/11 was anders. 
Voor het eerst sloeg het internationale terrorisme 
toe op Amerikaanse bodem en dat maakte dat 
er een enorme kloof ontstond tussen schrijver en 
terrorist. 
Wie zou het aandurven de Rubicon over te steken 
om in de huid van een Arabische terrorist te kruipen, 
vroeg het Amerikaanse schrijversgilde zich af, en 
misschien nog wel belangrijker: wie zou erin slagen 
daarbij niet op zijn bek te gaan? Als was hij een jong 
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bloedje van vijfentwintig diende John Updike zich 
aan met De terrorist, de roman waarin hij - een kleine 
concessie - een Iers-Egyptische terrorist opvoert, de 
18-jarige Ahmad. De jongen komt in de klauwen 
van een fundamentalistische imam terecht en wordt 
klaargestoomd om in New York een vrachtwagen 
in een tunnel onder de Hudson tot ontploffing te 
brengen. Updike goochelt met citaten uit de koran, 
doet alsof hij zelf dagelijks op blote voeten in de 
moskee zit, maar weet in feite niet te overtuigen. 
Hij is vanouds immers de chroniqueur van blank, 
protestants middenklasse-Amerika, met een fixatie 
op high school, basket, seks en dood. Hij weet hoe 
hij daarmee moet omspringen, en dat blijkt bij-
voorbeeld wanneer hij Ahmads leraar en moeder 
samenbrengt en de koffer in laat duiken. Dan is hij 
in zijn element: originele scènes met heerlijk ambi-
valente dialogen. De zestien pagina’s waarin hij de 
vrouw van de leraar, halftime bibliothecaresse, 115 
kg en verslaafd aan tv-shows, in monoloogvorm 
verslag laat uitbrengen van haar uitzichtloze leven 
zijn al even grandioos, maar wanneer hij het over 
Ahmad heeft en diens rotsvaste geloof in Allah, 
merk je dat er iets schort. Hier begeeft Updike zich 
op onbekend terrein en moet hij al te veel terug-
vallen op secundaire informatie. Ahmad slaagt er 
slechts moeizaam in het cliché te overstijgen en het 
is overduidelijk dat Updike van het ware leven van 
de arme islamitische immigranten geen kaas heeft 
gegeten. Het begin van het boek, dat volledig op 
Ahmad focust, is bijvoorbeeld bijzonder stroef en 
je hebt als lezer tijd nodig om je weg te vinden, 
niet in de denkwereld van Ahmad zelf, maar in 
de manier waarop Updike zich die voorstelt. De 
culturele kloof tussen Updikes WASP-mentaliteit 
en het islamfundamentalisme van Ahmad is dus 
duidelijk te breed en de schrijver gaat genadeloos 
op zijn bek. 
Naar verluidt werkt ook Martin Amis aan een ter-
roristenroman, die begin 2007 zou moeten verschij-
nen. Hij kruipt daarin in de huid van de leider van 

de 9/11-terroristen, Mohammed Atta, en maakt 
allerlei grappen en grollen over de parallel tussen 
de fysieke constipatie waardoor de man geplaagd 
wordt en zijn psychische blokkering. Als dat maar 
goed afloopt, denken we dan.
Gelukkig zijn er nog genoeg Amerikaanse schrijvers 
die de eerste les van de cursus ‘Hoe schrijf ik een 
relevante roman?’ wel onthouden hebben en die 
zich dus niet als een jong veulen vergalopperen aan 

het eerste het beste stomme idee dat in hen opkomt. 
Het zijn degenen die schrijven over waar ze iets van 
afweten: zichzelf, hun omgeving en hoe die veran-
derd is door de aanslagen van 9/11. En soms helpt 
het toeval een handje.  Kijk bijvoorbeeld naar Alice 
Sebolds De wijde hemel, een roman die op het eerste 
gezicht helemaal niets met de aanslagen te maken 
heeft, maar waarvan de onterechte monsterverkoop 
in de V.S. alleen maar aan een overemotionele reactie 
op 9/11 geweten kan worden. Sebold, zelf ooit het 
slachtoffer van een gewelddadige verkrachting, 
laat de veertienjarige Susie Salmon vanuit de he-
mel vertellen hoe seriemoordenaar George Harvey 
haar op een winterdag in 1973 een onderaards hol 
binnenlokt, verkracht en de keel doorsnijdt. Wie 
de dader is, weet je hier meteen, maar het is dan 
ook niet Sebolds ambitie een whodunit te schrijven. 
Susie zit daar niet voor niets naar beneden te kijken 
vanuit haar hemel, dat stelt haar immers in staat ons 
te vertellen hoe een shockerende moord over een 
periode van tien jaar een gezin kan verscheuren en 
vervolgens weer bij elkaar brengen. En daar is het 
natuurlijk allemaal om te doen. Het gezin is totaal 
uit het lood geslagen, maar weet op de lange duur 
uit zijn verdriet toch de kracht te putten om verder 
te gaan. De herinnering aan de overledene geeft 
energie en - wat een troost voor de lezer en voor 
de natie die duizenden onschuldige slachtoffers te 
betreuren had - zal uiteindelijk toch niet nutteloos 
geweest zijn. 
De wijde hemel verscheen in de V.S. in de lente van 
2002 en de drukker kon het papier niet snel genoeg 
laten aanrukken om aan de vraag te voldoen. Dit 
succes was een volkomen fluke en de poeha die 
eromheen werd gemaakt was rationeel gezien niet in 
overeenstemming te brengen met de flauwe melig-
heid van het boek. Echt beschamend is bijvoorbeeld 
de scène die een jaar na Susies dood speelt en waarin 
zowat het hele dorp waar ze woonde spontaan naar 
het veld komt waar het meisje werd vermoord. Ze 
hebben kaarsen bij zich en gele narcissen, ze geven 
elkaar een hand, iemand begint te zingen, de rest 
valt zachtjes in en als lezer krijg je ongewild kots-
neigingen. Over de Amerikaanse literatuur kan veel 
gezegd geworden, maar niet dat deze snotterige 
weekendfilmkitsch een van haar hoogtepunten is. 
Maar het vormde blijkbaar wel een troost voor de 
gewonde natie.
Sebolds onderwerp was de rouw: de vraag hoe je 
kunt rouwen om iemand die plotseling verdwijnt 
en van wie je geen afscheid hebt kunnen nemen. 
Heel anders en een stuk subtieler wordt hetzelfde 
onderwerp behandeld in Jonathan Safran Foers 
Extreem luid & ongelooflijk dichtbij. In deze roman, 
die in de lente van 2005 verscheen en daardoor een 
afstandelijker en genuanceerder kijk geeft op de 

Updike	goochelt	met	citaten	uit	de	koran,	doet	
alsof	hij	zelf	dagelijks	op	blote	voeten	in	de	
moskee	zit,	maar	weet	in	feite	niet	te	overtuigen.	
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dingen, gaat de elfjarige Oskar op zoek naar wat 
er van zijn tijdens de aanslagen van 11 september 
verdwenen vader zou kunnen resten. Hij vindt 
een sleutel in een envelop met daarop het woord 
black, belt alle Blacks van New York af en gaat zo 
inzien dat zijn eindeloze zoektocht in feite zijn 
persoonlijke manier is om afscheid te nemen van 
zijn vader. Ooit was zijn opa op de vlucht gegaan 
voor een harde emotionele dobber en die ene Black 
die toevallig in Oskars eigen flat woont heeft uit 
protest tegen de gruwelijkheid van de wereld zijn 
beide gehoorapparaten uitgezet. De weigering om 
nog langer mee te draaien in de wrede mallemolen 
van het bestaan is een thema dat regelmatig terug-
keert in Foers roman en Oskar heeft ongetwijfeld 
zijn naam te danken aan De blikken trommel van 
Günter Grass, maar voor hem biedt de vlucht noch 
de weigering om de wereld nog langer aan te horen 
een uitweg uit zijn persoonlijke rouwproblematiek. 
Hij beseft dat de realiteit zich niet laat negeren en 
komt uiteindelijk tot de conclusie dat de lege kist 
die zijn moeder als een symbolisch ritueel heeft 
laten begraven zo gek nog niet was. 
Rouw gaat nogal eens gepaard met het opduiken 
van de schuldvraag: hoe heeft het ooit zover kunnen 
komen en waarom juist wij? Wie draagt daarvan de 
schuld? Het makkelijkst is het natuurlijk om gladjes 
te beweren dat die fundamentalisten een stel gekken 
zijn en dat ze daarom maar beter meteen een kopje 
kleiner gemaakt kunnen worden, wat een optie is 
die vooral in de trash literature gekozen wordt. 
Van serieuze schrijvers wordt meer zelfkritiek en 
maatschappelijk inzicht verwacht en wie trekt er 
dan zoals altijd de kar? Don DeLillo natuurlijk, de 
man die de V.S. steevast als een gedegenereerde 
maatschappij portretteert die omkomt in haar eigen 
desinformatie en vuilnis. De geschiedenis wordt 
volgens DeLillo niet gestuurd door mensen, maar 
door mentaliteitsstromingen en ideologieën. In 
Kosmopolis, dat een jaar voor de aanslagen van 11 
september speelt en waarvan de laatste bladzijden 
geschreven werden op het moment dat de torens 
tegen de grond gingen, volgen we Eric, een beurs-
speculant die door de enorme bedragen waarmee 
hij dagelijks goochelt, ieder contact met de realiteit 
verloren heeft. Hij ziet geen gevaar en stuurt - hoe 
profetisch - zijn tot dan toe schramvrije witte li-
mousine recht een anti-Bushbetoging in. Hij hoort 
het geroezemoes niet om zich heen en voelt niet 
hoe de dreiging met de dag toeneemt. Terroristen 
trekken op naar New York en zullen in de nabije 
toekomst ongetwijfeld toeslaan, maar Eric weet van 
niets, want in tegenstelling tot Foers kleine Oskar 
heeft hij niet de moed om bij de gevolgen van zijn 
acties stil te gaan. Hij vlucht, niet fysiek maar wel 
mentaal, in zijn job. Hij propt zijn dagen zo vol 

werk dat hij gewoon geen tijd meer heeft om zich 
af te vragen wat de anderen van hem denken en 
of hij hen niet ongewild voor de voeten loopt. Ook 
al ging Kosmopolis dus niet over 9/11, het wist wel 
perfect in de richting te wijzen waar we de oorzaken 
ervan moeten zoeken: een arrogant kapitalisme 
dat geld vooropstelt en achter de dollarbiljetten 
de gezichten niet meer ziet. Volgens Don DeLillo 
was de Amerikaan in de twintigste eeuw ten prooi 
aan de financiële verdwazing en vervreemding en 
met 9/11, de dag dat voor hem de eenentwintigste 
eeuw een aanvang nam, kwam daar een eind aan. 
DeLillo zegt niet met zoveel woorden dat Amerika 

de aanslagen aan zichzelf te wijten heeft en dat we 
hier met een geval van uitlokking te maken heb-
ben, maar hij suggereert het wel. Het land was een 
afdeling van Wall Street geworden en in hoeverre 
daar vandaag verandering in is gekomen blijkt uit 
hoeveel minder aandacht beursnieuws nu wel krijgt. 
De mens heeft het kapitaal van de voorpagina’s 
verdrongen en daar kunnen we alleen maar blij om 
zijn natuurlijk. Voor 9/11 domineerden globalisering 
en antiglobalisten de voorpagina’s van de kranten. 
Vandaag blijft er van dat overwicht nog maar weinig 
over. We zijn die eindeloze dialoog niet alleen beu 
geworden, in een post-9/11 wereld is hij gewoon 
ook minder belangrijk. 
In hoeverre Atta en consorten het dagelijks leven 
veranderd hebben is ook het onderwerp van Ian 
McEwans fel gecontesteerde Zaterdag, over een dag 
(15 februari 2003 om precies te zijn) uit het leven 
van de succesrijke Londense neurochirurch Henry 
Perowne. ’s Ochtends vroeg wordt hij wakker, denkt 
een brandend vliegtuig over zijn huis te zien ver-
dwijnen en beseft hoe kwetsbaar de hedendaagse 
mens in feite is. Vandaag een geëerd medicus met 
twee schatten van kinderen, morgen een anoniem 
lijk dat ergens uit een wrak gehaald wordt. Henry 
beseft gedurende de hele dag hoe gelukkig hij 
is, maar er broeit iets. Zijn geluk dreigt constant 
ondermijnd te worden door de externe wereld die 
niet buiten te houden is. Wanneer hij op weg gaat 
om een squashwedstrijd te spelen tegen collega 
Strauss, komt hij bijvoorbeeld in een betoging tegen 
de Irak-oorlog terecht. Massa’s betogers lopen met 
hem op, hij schampt de auto van een stel criminelen 
en wordt met de dood bedreigd. Er is dus duidelijk 
geen comfortabel ‘out of the world’ waar je louter 
als toeschouwer kunt leven. Maar dat weerhoudt 
McEwan er niet van de man ’s avonds het leven van 

Rouw	gaat	nogal	eens	gepaard	met		
het	opduiken	van	de	schuldvraag.
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een ander te laten redden en volmaakt gelukkig te 
zijn met zijn vrouw. John Banville noemde Zaterdag 
in The New York Review of Books het gedrocht van 
het jaar en velen vroegen zich openlijk af hoe dit 
eindeloze geneuzel op papier gezet kon zijn door 
de man die ook klassieken als De cementen tuin en 
Zwarte honden had geschreven. Wellicht vergaten 
zij daarbij dat McEwan niet meer had gedaan dan 
een portret schetsen van de hedendaagse mens, 
en dat zijn geneuzel dat van ons allemaal is. 9/11 
heeft van ons allemaal labiele, angstige personen 
gemaakt die niets liever zouden willen dan dat de 
wereld weer een veilige plaats is. 
Hoezeer de wereld van de ene dag op de andere kan 
veranderen ondervond journalist Chris Cleave, die 
op 6 juli 2005 in Londen zijn romandebuut boven 
de doopvont hield. Beste Osama was de titel en het 
ging over een vrouw die op tv ziet hoe samen met 
het lokale voetbalstadion ook haar man en zoontje 
de lucht ingaan tijdens een Londense terreuractie 
van Al Qaida. De vrouw schrijft daarop Osama 
bin Laden een brief waarin ze haar persoonlijke 
verhaal vertelt en dieper ingaat op de gevolgen 
van de aanslagen voor de algemene levenskwaliteit 
in Londen. Overal worden camera’s geïnstalleerd, 
er komen surveillancetoestellen die het reilen en 
zeilen van de modale Londenaar vanuit de lucht 
gadeslaan en voor moslims geldt van de ene dag 

op de andere een algemeen werkverbod. De vierde 
macht, de pers, blijkt maar al te zeer bereid om 
zichzelf te muilkorven op verzoek van de politiek. 
Toen Cleave de ochtend na de voorstelling van zijn 
boek door Londen liep merkte hij dat er iets niet in 
orde was: te veel mensen die in groepjes op straat 
stonden te praten en te veel politiesirenes op de 
achtergrond. We weten inmiddels wat er gebeurd 
was: 7/7, Engelands versie van 9/11. ‘De onschuld 
is weg en het leven is minder plezant,’ zei Cleave in 
een interview in De Morgen over de manier waarop 
de aanslagen zijn stad veranderd hebben. ‘Openlijk 
racisme was vroeger ondenkbaar. Nu hoor je het op 
iedere straathoek. Londen is in korte tijd verzuurd 
en dat is wellicht de bedoeling van de terroristen. 
Ze willen zo snel mogelijk onze maatschappij met 
haar burgerrechten en individuele vrijheid naar de 
bliksem helpen en de verschillende gemeenschap-
pen tegen elkaar opzetten.’ 
Dat er aan de overzijde van de Atlantische Oceaan 
net zo gedacht wordt over de maatschappelijke en 
politieke gevolgen van 9/11 mag blijken uit Het 
complot tegen Amerika, van de hand van die goeie 
ouwe dwarsligger Philip Roth. Deze roman speelt 
in de vroege jaren veertig en confronteert ons met 
een denkbeeldige what if-situatie. Stel dat niet Roo-
sevelt de presidentsverkiezingen had gewonnen, 
maar Charles Lindbergh, de man die als eerste de 
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Atlantische Oceaan overvloog en daardoor in de 
V.S. een nationale held werd? Lindbergh sluit in 
de roman meteen een pact met Hitler. Zachtjesaan 
wordt de Amerikaanse samenleving genazificeerd, 
waardoor het land uiteenvalt in twee recht tegen-
over elkaar staande kampen. De spanning neemt 
hand over hand toe, tot een journalist omwille van 
zijn uitlatingen ontslagen wordt en aankondigt 
kandidaat te zullen zijn bij de volgende verkiezin-
gen. Dan beginnen de rellen en vallen de eerste 
doden. De herverkiezing van president Bush en 
de emoties die hoog oplaaiden rond zijn Irakbeleid 
zijn maar een paar gelijkenissen die het je als lezer 
bijna onmogelijk maken om in Roths roman geen 
waarschuwende allegorie te zien, ook al heeft de 
schrijver altijd volgehouden dat er van enig verband 
met wat er in Amerika gebeurde na 9/11 geen sprake 
is. En toch, pas op, lijkt Roth hier te willen zeggen, 
Amerika en alles waar het land voor staat dreigt 
op korte termijn verloren te gaan.
Met Roth zijn we aanbeland bij een aantal expli-
ciet politieke romans die vooral de reactie van de 
Amerikaanse overheid op de aanslagen van 9/11 
willen hekelen en daarbij soms heel sterk op de 
persoon spelen. Het hoogtepunt van die strekking is 
Nicholson Bakers tragikomische Checkpoint, waarin 
de half geschifte Jay een aanslag wil plegen op 
Bush. ‘Ik denk dat we dat gore ettergezwel maar 
eens moeten wegsnijden,’ vertrouwt hij zijn vriend 
Ben toe. Deze man, een stuk rationeler dan Jay, 
probeert de misdaad uit alle macht te verhinderen 
omdat hij beseft dat er meer aan de hand is dan de 
verkeerde man op het verkeerde moment op de 
verkeerde plaats. Een dode president zal niet veel 
aan Amerika veranderen, zo zegt hij, en als het iets 
verandert, zal het niets positiefs zijn. Maar dat is 
voor Jay geen argument. De ‘gebroken augurk’ die 
je altijd onder in de pot ziet drijven, met al die pitjes 
eromheen, heeft het gewoon zelf gezocht, besluit 
hij. ‘Zie je je vrouw en kinderen nog wel eens?’ 
suggereert Ben vervolgens, die koste wat het kost 
wil vermijden dat hij medeplichtig wordt aan de 
aanslag, maar ook die vraag levert niet echt veel 
op, aangezien Jay alleen nog op dezelfde golflengte 
als zijn 12-jarige dochtertje blijkt te zitten en hij al 
afscheid heeft genomen van haar. Uiteindelijk raadt 
Ben Jay aan eens een boek te schrijven - bijzonder 
rustgevend en je leert er ook nog iets van - of een 
camera aan te schaffen en een paar mooie plaatjes 
te schieten, in plaats van een president. Maar het 
mag allemaal niet baten. Jay plaatst zijn daad bin-
nen de geschiedenis van de V.S. sinds de Tweede 
Wereldoorlog, een oorlog die het land trouwens 
verloor volgens hem, omdat het sindsdien alleen nog 
maar militair materieel produceert en de industrie 
naar Mexico, Canada, Japan en China is verhuisd. 

Voor hem is Bush meer dan een oorlogsmisdadi-
ger. Hij is een icoon die staat voor alles wat er met 
de V.S. is misgegaan, voor alle complotten die de 
CIA bedacht en uitgevoerd heeft en zelfs voor het 
succes van het tweede grootste bedrijf van het land 
- na het leger natuurlijk - namelijk discounter en 
kampioen lelijke-bedrijfsgebouwen-neerzetter Wal-
Mart. Wat, zo vraagt Jay zich af, maakt Amerika 
nog, afgezien van oorlogstuig, pick-uptrucks en 
maïsstroop? Antidepressiva, weet Ben, en volgens 
zijn vriend zullen ze die in de toekomst hard nodig 
hebben. Bakers bijdrage aan de 9/11-literatuur was 
wellicht de meest onserieuze en eigenzinnige van 
de afgelopen vijf jaar, maar we hadden haar voor 
geen goud willen missen.
Dat de aanslagen in New York ook schrijvers wakker 
hebben geschud - en dat met uitstekend resultaat -  
mag blijken uit de recente boeken van E.L. Doctorow, 
de man die met Ragtime literaire geschiedenis schreef 
en daarna stilaan wegzakte. Een jaar of zes geleden 
verraste hij vriend en vijand - al dan niet positief -  
met De stad Gods, een megalomane ode aan New 
York die astronomie en kabbala vermengde tot 
een bijwijlen tot tandenbrekens toe taai boekwerk. 
Volgens velen was Doctorow duidelijk niet goed 

bezig. Waar was de schrijver met de glasheldere 
stijl die zich in eenvoudige, maar ook bijzonder 
originele plots liet kennen als een van de groten? 
Hij leed wellicht aan een kleine bewustzijnsver-
nauwing, want een paar jaar later verscheen de 
bundel Verhalen van een beter land, die eindigt met een 
kort detectiveverhaal, ‘Dood kind in de rozentuin’. 
Hierin wordt de succesrijke elite flink op de korrel 
genomen, en dat in de vorm van een vileine grap. 
De ochtend nadat er in de rozentuin van het Witte 
Huis een liefdadigheidsconcert is gegeven, wordt er 
onder een van de stoelen een kinderlijkje gevonden. 
Hoe is dat daar in godsnaam gekomen, zo vraagt de 
FBI zich angstig af, op de best bewaakte plaats van 
het hele noordelijke halfrond? Er wordt een ouwe 
rot bij gehaald, inspecteur Molloy, die al vlug iets 
en iemand op het spoor komt, maar dan opeens te 
horen krijgt dat de zaak gesloten is. Hoogst verdacht 
vindt hij dat en hij speurt op eigen kosten verder, 
tot hij bij de dader komt: een van die subversieve 
insiders die uit bittere noodzaak, omdat iemand 
het toch moet doen, de rol van luis in de pels op 
zich heeft genomen. 
Dat er iets broedde was duidelijk en dat 9/11, en 
vooral de reactie van de Bush-entourage hierop, 

En	toch,	pas	op,	lijkt	Roth	hier	te	willen	zeggen,	
Amerika	en	alles	waar	het	land	voor	staat	dreigt	
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er veel mee te maken had ook. Doctorows ei is in-
middels uitgebroed en er bleek een kanjer van een 
historische roman in te zitten, De mars, waarin hij 
bewijst dat hij zelf ook best een luis in de politieke 
pels kan zijn. Het boek speelt in 1864, tijdens de 
burgeroorlog. De Noordelijken, die zich gesteund 
weten door vrijheid, God en wat al niet meer, trek-
ken onder generaal William Sherman op tegen de 
Zuidelijken en gaan daarbij als een bende zwijnen 

te werk. Er wordt gemoord en geplunderd dat het 
niet mooi meer is. Grandioze plantages gaan in 
vlammen op en van de hooggestemde idealen blijft 
niets meer over. Het breken van de moraal van de 
vijand en hem economisch op de knieën krijgen, dat 
is wat telt. ‘Iedere oorlog is wreed,’ laat Doctorow 
Sherman zeggen, ‘en daar valt niets aan te veran-
deren. Hoe wreder hij is, hoe sneller hij voorbij zal 
zijn.’ Op de redenen van de oorlog gaat Doctorow 
niet in, hij wil er alleen de gruwelen van laten zien. 
Geen enkele reden, zo lijkt hij te willen zeggen, is 
erg genoeg om een oorlog te rechtvaardigen, en 
daarbij duwt hij de lezer steeds weer met zijn neus 
op de nefaste invloed van het vechten zowel op de 
onschuldige burgers als op de soldaten zelf. Van 
een gedisciplineerd leger in het begin van het boek 
verworden de Noordelijken immers tot een zootje 
ongeregeld dat als een zwerm sprinkhanen alles 
wat het op zijn weg tegenkomt verorbert. 
Dat Doctorow dit boek in de herfst van 2005 op de 
markt bracht is natuurlijk geen toeval. Abu Graibh 
en Guantánamo toonden immers vlijmscherp aan 
dat de grens tussen inlichtingen verzamelen en 
oorlogsmisdaden begaan heel vaag begon te wor-
den. Doctorow heeft nooit verborgen dat hij de 
Irak-oorlog een stommiteit vond die niets met 9/11 
te maken had, maar alles met een familievete tus-
sen de Bushen en de Hoesseins. En meer had hij 
niet nodig om van een ingeslapen en door velen 
passé geachte pennenlikker te veranderen in een 
boeiende, relevante schrijver die zijn stijl herontdekt 
lijkt te hebben. 
Romans met een dergelijke politieke inhoud mo-
gen dan leuk zijn om te lezen, veel meer dan voor 
enig animo zorgen doen ze in feite niet, of zoals 
Nicholson Baker het Ben tegen Jay laat zeggen: 
‘Wat levert een aanslag op Bush uiteindelijk op? 
Dan wordt Cheney toch gewoon president.’ En 
inderdaad, ook al hebben schrijvers iets met terro-
risten gemeen, zoals Don DeLillo beweert, je kunt 

van hen moeilijk verwachten dat ze daadwerkelijk 
de politiek zullen veranderen. In feite is oproepen 
om het bestel eigenhandig omver te werpen dus 
net zo inefficiënt als - om even terug te keren naar 
Jonathan Safran Foers Extreem luid & ongelooflijk 
dichtbij - je oren dichtstoppen zodat je het lelijke 
geluid van de wereld niet hoeft te horen, of voor 
dit geluid op de vlucht gaan. Vluchten is immers 
geen optie. ‘Londen is veranderd, maar de stad is 
ook gelijk gebleven,’ aldus Chris Cleave. ‘We heb-
ben de voorbije eeuw al heel wat over ons heen 
gehad. De blitz was bijvoorbeeld stukken erger 
dan Al Qaida. Het hele East End stond in brand, 
kilometers ver. Hele straten werden gereduceerd 
tot rijen zwartgeblakerde karkassen. In de jaren 
zeventig ontdekte de IRA Londen en volgden er 
nieuwe bommen. We hebben dit achter de rug en 
weten dat we er uiteindelijk wel overheen komen. 
Vandaar de stoere woorden na de aanslagen: wij 
laten ons niet intimideren en gaan gewoon verder 
met ons leven. De hele wereld bewonderde ons, 
maar wat hadden we anders moeten zeggen? We 
konden toch niet anders dan gewoon verder gaan 
met ons leven? Er was geen keuze.’ ‘Business as 
usual’ dus, en dat is de boodschap die uit heel wat 
romans naar voren komt.
Zo is er bijvoorbeeld Paul Austers Brooklyn-dwaas-
heid, waarin Harry, Nathan en Tom het plan opvatten 
om hun eigen Hotel Het Bestaan op te richten, een 
imaginaire schuilplaats die voor hen moet zijn wat 
Concord voor Henry Thoreau was. Maar hoe hard 
ze ook hun best doen, hun imaginaire schuilplaats 
vinden ze nooit en wel om de simpele reden dat 
- gerichte steek naar al degenen die zwoeren dat ze 
Amerika zouden verlaten als Bush herkozen werd -  
hun omgeving hen niet laat gaan. Ze hebben een 
verantwoordelijkheid in dit bestaan en die houdt 
hen in New York, want hoe imaginair ook, een 
schuilplaats blijft altijd een schuilplaats en dus 
een teken van overgave, of zoals Aurora, Toms uit 
de handen van de Tempel van het Heilig Woord 
geredde zus, het zegt: ‘Je mag nooit de controle 
over jezelf verliezen.’ Het boek eindigt enerzijds 
op een bijzonder positieve toon, maar anderzijds 
wordt ook vermeld dat dit de ochtend van 11 sep-
tember 2001 is en dat zesenveertig minuten later 
het eerste vliegtuig zich in de noordelijke toren 
zal boren. Binnenkort is het allemaal voorbij, besef 
je, alles is tevergeefs geweest en toch moeten we 
volhouden. En het is hier dat Auster een rol weg-
gelegd ziet voor de literatuur. Hij haalt immers 
een bijzonder betekenisvolle anekdote over Kafka 
aan. Een paar maanden voor zijn dood, eind 1923, 
zag deze schrijver in een Berlijns stadspark een 
meisje staan huilen. Ze was haar pop kwijt en Kafka 
troostte haar door te zeggen dat die pop hem een 

Doctorow	heeft	nooit	verborgen	dat	hij	de		
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brief had geschreven om uit te leggen dat ze de 
wijde wereld was ingetrokken. Het meisje wilde 
de brief zien, waarop Kafka er eentje fabriceerde 
en die de dag nadien aan haar voorlas. Drie weken 
lang schreef hij een brief - ook al kon het meisje 
niet lezen en had hij net zo goed een andere brief 
kunnen meenemen - en las hij hem voor, en op 
het eind ontmoette de pop een knappe jongeman, 
trouwde met hem en nam afscheid van het meisje. 
Maar toen huilde het kind niet, want de literatuur 
had haar een andere, betere wereld geschonken 
en haar daardoor voorbereid op de harde realiteit. 
Volgens Auster kan literatuur dus meer zijn dan 
louter escapisme: het is een leerschool die je met 
de wereld leert omgaan.
‘Just go on with your life’, het was de boodschap 
die de New Yorkers elkaar op 9/12 toevertrouwden, 
maar simpel is dat natuurlijk niet. Want wat is leven? 
Dat is misschien wel te banaal om in een roman 
te beschrijven, en het lijkt een ideaal onderwerp 
om eens lekker ironisch over te gaan doen. Dat 
dit echter niet gebeurt in de huidige Amerikaanse 
literatuur bewijst wellicht hoe ernstig dit banale 

leven vandaag wel geworden is. Het terrorisme 
heeft het einde van de ironie ingeluid en dat blijkt 
vooral uit de recentste boeken van Jay McInerney en 
A.M. Homes. McInerney, de Bright Lights Big City-
wonderboy van wie altijd werd aangenomen dat hij 
meer begaan was met zijn na zijn echtscheiding bij 
zijn ex achtergebleven collectie fijne Franse wijnen 
dan met zijn medemens, blijkt de enige schrijver te 
zijn die daadwerkelijk iets gedaan heeft na 9/11. 
Als in een perverse Colditz-persiflage hoorde hij dat 
er een manier was om binnen te raken in ground 
zero, via de metro. Hij probeerde het en het lukte. 
Hij stapte op een van de vele veldkeukentjes af die 
eten voor de hulpdiensten bereidden, kon aan de 
slag en kreeg een doorgangsbewijs dat hem in staat 
stelde de twee daaropvolgende maanden vijf à zes 
nachten per week in het keukentje te werken. In 
Het goede leven beschrijft McInerney hoe New York 
zich door de aanslagen op de Twin Towers van de 
ene dag op de andere heruitvond. Van een stad 
vol navelstaarders werd het plotsklaps een echte 
gemeenschap die zich realiseerde dat ze er het beste 
van moest maken en dat de kansen daartoe voor het 
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grijpen lagen. ‘Het waren de drie mooiste maanden 
van mijn leven,’ zei hij in De Morgen over het najaar 
van 2001. ‘Ik had nog nooit zo bewust geleefd en 
ik heb nog steeds het gevoel dat ik toen een bijna-
oorlogservaring had. Niet die dag zelf, maar wel 
de weken erna. Elf september is al duizenden keren 
beschreven en in feite is het ook niet echt interessant 
wat er toen gebeurde. Het echt fascinerende begon 
de twaalfde: de manier waarop de New Yorkers 
opeens hun leven opnieuw gingen evalueren.’
Uiteindelijk ging de magie van het moment natuur-
lijk verloren en stak de dagelijkse sleur de kop weer 
op. Ground zero werd vrijgegeven en het gewone 

leven ging weer zijn gangetje, in al zijn banaliteit. ‘De 
wereld is inderdaad geen betere plaats geworden,’ 
aldus McInerney, ‘ook al hoopten we dat zo vurig 
op 12 september 2001. Maar er is wellicht wat meer 
nodig dan een paar vliegtuigen die in het World 
Trade Center vliegen om de menselijke natuur te 
veranderen. In Amerika vergeten we nogal eens 
dat 9/11 in feite maar een kleine gebeurtenis was. 
We hebben het hier over drieduizend slachtoffers. 
Vergelijk het eens met de Holocaust. Toen stierven er 
zes miljoen mensen. En ook zij hebben niets kunnen 
veranderen aan de menselijke natuur.’ 
Het is de dagelijkse banaliteit die vervat zit in ‘just 
carry on with your life’ waarop A.M. Homes focust 
in haar nieuwste boek. 9/11 komt in Homes’ Dit 
boek redt je leven niet voor en het speelt bijna vol-
ledig in Los Angeles en Malibu. En toch is dit een 
post-9/11-roman pur sang. Homes wil met haar 
boek immers een weg uit de huidige impasse wij-
zen. Gevraagd naar haar beweegredenen om deze 
roman te schrijven, zei ze in De Morgen: ‘We maken 
momenteel een rare periode mee in Amerika. We 
zitten met een regering die een heel andere agenda 
heeft dan de bevolking en zelfs niet bereid is die 
agenda bekend te maken. We weten dus niet waar 
de regering mee bezig is, net zomin als we weten 
waar we naartoe gaan. Mensen zijn verrast door 
de snelheid waarmee het land economisch naar de 
haaien gaat. Het begrotingsdeficit is astronomisch 
geworden onder Bush, maar hoe astronomisch 
weten we in feite niet, en we krijgen te horen dat 
we ook het recht niet meer hebben om dat te weten. 
Dat is staatsgeheim, net zoals de mate waarin al-
lerhande geheime diensten inzicht hebben in wat 
we doen en laten. Ik denk dat we over een paar 
decennia met grote ogen naar het eerste decennium 

van de eenentwintigste eeuw zullen terugkijken, 
als een bizarre, gevaarlijke periode waarin allerlei 
grenzen overschreden werden.’ 
Wat ze daar tegenover plaatst is het verhaal van 
beursspeculant Richard, die op een dag getroffen 
wordt door een hevige pijn in de borst. Opeens ziet 
hij in dat de essentie van zijn levensfilosofie, dat je 
moet winnen en de rest van de mensheid achter je 
moet laten voornamelijk door economisch succes 
te boeken, een leugen is. Er valt helemaal niet te 
winnen, beseft hij. Integendeel. Hij heeft juist heel 
wat verloren, zijn vrouw bijvoorbeeld, en zijn zoon 
Ben, die hij maar een paar keer per jaar ziet. Getrof-
fen door zijn eigen sterfelijkheid besluit Richard het 
over een andere boeg te gooien. Hij wil voortaan 
andere mensen helpen en gelukkig maken, wat hem 
natuurlijk niet altijd lukt. Volgens Homes zou de 
wereld al een veel leukere plaats zijn om te leven 
wanneer we af en toe eens uit onze ivoren toren 
zouden komen om elkaar te helpen. Banaler kan 
het haast niet, en dat dan nog van een schrijfster 
die vanwege de seksuele aberraties in Het einde van 
Alice heel Amerika over zich heen kreeg. De wereld 
is veranderd, dat is duidelijk, want niet alleen werd 
Dit boek redt je leven overal de hemel in geprezen, 
er was niemand die de naïeve boodschap op de 
korrel nam. 
De Amerikaanse - en bij uitbreiding de Engelstalige -  
literatuur heeft 9/11 met glans overleefd, dat is na 
vijf jaar wel duidelijk, maar klaar is ze er in ieder 
geval nog niet mee. De manier waarop Homes er-
mee omspringt, als iets wat niet expliciet genoemd 
hoeft te worden, duidt op een verwerkingsproces 
dat aan de gang is. Pas wanneer 9/11 een detail 
geworden is op de achtergrond van een roman en 
niet langer een item dat ‘behandeld’ moet worden 
- en dan doelen we zeker niet op Jeffrey Archers 
False Impressions - zullen we kunnen zeggen dat de 
aanslagen verwerkt zijn en tot de geschiedenis zijn 
gaan behoren. Maar dat neemt natuurlijk niet weg 
dat er altijd 9/11-boeken geschreven zullen worden, 
net zoals er vandaag nog steengoede romans over 
de Eerste Wereldoorlog verschijnen, denk maar 
aan Joseph Boydens Driedaagse reis of Sebastian 
Barry’s Een lange lange weg. Sterker nog, afgaande 
op de publicatiedata van de echt grote romans over 
die oorlog, moet het beste nog komen. Zowel Erich 
Maria Remarques Van het westelijk front geen nieuws  
als Robert Graves’ Dat hebben we gehad verscheen 
in 1929, elf jaar na het einde van WOI. We kijken 
dus al uit naar wat er in 2012 in de boekhandel 
zal liggen.

Ik	denk	dat	we	over	een	paar	decennia	met	
grote	ogen	naar	het	eerste	decennium	van	de	
eenentwintigste	eeuw	zullen	terugkijken.
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Chuck Palahniuk is een van de meest 
radicale en verontrustende schrijvers 
ooit. Zijn eerste roman, Invisible Mon-
sters, werd geweigerd door de uitge-
verijen. Reden: too dark, too risky, too 
disturbing. Maar Palahniuk gaf zich 

niet gewonnen. Ook al wilden ze zijn 
roman niet uitgeven, vergeten zouden 
ze hem niet. Als reactie schreef hij een nieuwe roman, even more disturbing. Tot zijn eigen grote 
verbazing werd deze nieuwe roman wel uitgegeven. Mede door de verfilming ervan werd de 

titel een begrip: Fight Club.
Hij begon te schrijven nadat hij op een kamp in elkaar was geslagen en maanden rondliep 

met een tot pulp geslagen gezicht. En dat zonder dat ook maar iemand op zijn werk vroeg of 
hij wel oké was. Zijn ervaring: ook al loop je rond als een mismaakte freak, de mensen blijven 

onverschillig. Palahniuk putte wel vaker inspiratie uit zijn leven. De roman Choke schreef hij 
naar aanleiding van de moord op zijn vader. Zijn aan seks verslaafde vader werd samen met 

een overspelige vrouw doodgeschoten door een jaloerse echtgenoot. Palahniuk wilde begrijpen 
wat zijn vader dreef én de machteloosheid van zijn verlies bezweren. (Choke werd onder de titel 

Stikken ook in het Nederlands uitgegeven, door uitgeverij De Geus, die eveneens Palahniuks 
Wiegelied op de markt bracht). De personages van Palahniuk worstelen met dwanggedachten, 

eenzaamheid, moordneigingen, seksverslavingen, vervreemding en noem maar op. Het zijn 
verschoppelingen op zoek naar menselijk contact. Ze bezoeken zelfhulpgroepen of groeperen 
zich in vechtclubs of schrijverskolonies. De situaties waarin ze terechtkomen zijn niet zelden 
excessief. Uit de hand gelopen masturbatiesessies of kannibalisme worden ons op plastische 

wijze voorgeschoteld (zie de verhalenbundel Haunted). En dat in een uitgepuurde minimalisti-
sche stijl, gegoten in zinnen die als een mitrailleursalvo op je worden afgevuurd. Tot je letterlijk 

van je stoel valt. Op zijn laatste tournee door de VS las hij het verhaal Guts voor. En bij elke 
lezing werden mensen kokhalzend de zaal uitgedragen.

Shock-writing, transgressional fiction - de kritiek heeft al dikwijls geprobeerd het werk van Pa-
lahniuk te vangen in een label. Zelf beweert hij het volgende in een interview met The Observer: 
‘My books are always about somebody who is taken from aloneness and isolation - often eleva-

ted loneliness - to community. (…) I write nothing but contemporary romances.’

De hier gepubliceerde tekst schreef hij naar aanleiding van de gebeurtenissen van 9/11.

Gezien vanuit de provincie, USA
Het probleem is: ik heb geen televisie, dus moet ik 
naar mensen toe. Ik luister naar de radio. Plus dat 
er altijd telefoon en e-mail is. Ik moest een hoop 
mensen bellen. Het andere probleem is: dit is Ore-
gon, ruim drieduizend kilometer van de aanslag.
M’n vriend Mike haalt z’n schouders op en zegt: 
‘Nou en? Als mensen in New York willen wonen, 
dan moeten ze het risico maar nemen.’ Een an-
dere vriend, Dan, die kassiert op de boerenmarkt, 
zegt: ‘Net goed voor ons. Hoe lang denk je dat we 
nog door kunnen gaan met het grootste deel van 
de grondstoffen van de aarde te verbruiken?’ Een 
boer komt langs en Dan houdt z’n mond. Er staat 
een bord buiten op de parkeerplaats. Dan heeft de 

volgorde van de plastic letters veranderd, zodat er 
nu staat: ‘Bidt voor vrede.’
Een familielid belt om te zeggen dat het de joden 
zijn die Palestina een slechte reputatie willen be-
zorgen. M’n zus belt om te zeggen dat het de poli-
tieke machinerie van Bush is. ‘Altijd als we in een 
depressie zitten,’ vaart ze uit, ‘wat helpt ons er dan 
weer bovenop? Een oorlog.’
De burgemeester komt om de tien minuten op de 
radio om te zeggen dat niemand Portland, Oregon 
heeft aangevallen – nog niet.
In het park waar ik m’n hond uitlaat vertelt een 
vijfenvijftigjarige Vietnamveteraan aan een groepje 
jongemannen: ‘Het is oorlog. Reken maar dat het 

Chuck Palahniuk
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oorlog is. En wij zullen die kamelenneukers daar 
wel eens even een lesje te leren.’
Die jongemannen - allemaal staan ze ingeschreven 
voor militaire dienst -  proberen van onderwerp te 
veranderen. De zon schijnt. Onze honden ravotten. 
De veteraan praat over alle vrouwen met wie hij 
naar bed is geweest. Hij zegt dat ie een plantenex-
pert is en zestig dollar per uur betaald krijgt om 
tegen mensen te zeggen dat hun tuin kut is. Hij zegt 
dat de regering het leger er al op uit heeft gestuurd 
om doelen te vernietigen. Hij zegt dat we in deze 
oorlog allemaal zullen moeten vechten, maar dat 
het een glorieuze oorlog zal worden. Hij zegt dat ie 
met z’n vier honden slaapt en elke morgen een laag 
hondenhaar van z’n gezicht moet vegen.
Na een uur is hij de enige die nog praat, en het is 
alleen maar oorlog, oorlog, oorlog. Voor de rest is 
iedereen weg.
Op de radio zegt de conservatieve presentator Rush 
Limbaugh dat de Amerikanen hun onderlinge 
verschillen in ras, inkomen, sekse, religie moeten 
vergeten. ‘We moeten gewoon blij zijn met wat we 
hebben,’ zegt ie. We moeten ons verenigen tegen 

onze gemeenschappelijke vijand.
Ik vraag m’n buurvrouw Linda of zij zich zorgen 
maakt over een komende oorlog en ze zegt: ‘Vrou-
wen hoeven niet te vechten in oorlogen.’ Ze zegt: 
‘Wij hebben geen gelijke rechten, dus waarom zou-
den we dit land verdedigen?’
M’n vriendin Monica zegt: ‘Ik wil naar de mis, 
maar komt het niet juist door de religie dat we dit 
op ons dak hebben gekregen?’ M’n moeder belt 
om te zeggen: ‘Nu kunnen we dat overschot op de 
federale begroting wel goed gebruiken.’
Heel wat meer mensen dan normaal hebben de 
vlag uitgestoken, maar toch wappert de Stars and 
Stripes nog niet van het merendeel van de hui-
zen.

Op televisie, als ik op bezoek ben bij vrienden, kij-
ken we naar de torens van het World Trade Center, 
die steeds weer instorten. M’n vriend Anuj in New 
York zegt: ‘Het was niet surrealistisch. Het was 
hyperrealistisch.’
Op de radio biedt de eigenaar van een plaatselijk 
benzinestation z’n excuses aan voor het feit dat 
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ie de prijs van benzine naar $ 1,10 per liter heeft 
opgedreven. M’n vriend Ken in New York zegt dat 
de schappen in de kruidenierswinkels leeg zijn. 
Hij stond op z’n dak naar de ramp te kijken, zo 
dichtbij dat ie de ruiten in de ramen stuk voor stuk 
kon zien.
Op televisie zijn het alleen maar oudere blanke 
mannen die praten. Nieuwslezer Dan Rather leest 
een paar diepzinnnige citaten van Abraham Lincoln 
voor tussen steeds dezelfde paar seconden video, 
de torens die steeds weer instorten. Dezelfde op-
namen van mensen die hun dood tegemoet vallen, 
springen. Bij Mike thuis komt Romona de kamer 
in en kijkt naar iemand die zeventig verdiepingen 
naar beneden valt. ‘Die heb ik al gezien,’ zegt ze. 
Ze heeft Mexicaans eten meegebracht en dat eten 
we, zappend naar nieuwe, andere videoshots, ge-
zichtspunten, slowmotions. Voor het merendeel 
zijn het dezelfde opnamen van dooien die we al 
honderd keer eerder hebben gezien.
De burgemeester komt op de radio om te zeggen 
dat niemand Portland, Oregon heeft aangevallen 
– nog niet.
M’n vriend Jim stuurt me een e-mail met citaten 
van Nostradamus die schijnen te bewijzen dat dit 
de derde wereldoorlog is. Maar als ik er een boek 
met zijn profetieën op nasla, blijken die citaten al-
lemaal van verschillende plaatsen geplukt te zijn en 
achter elkaar gezet om deze krankzinnige nieuwe 
betekenis te krijgen.
Een paar dagen geleden heb ik een slachtofferver-
klaring afgelegd voor de rechtbank. Dat was in 
het kader van de procedure voor de strafmaat die 
de man wordt opgelegd die is veroordeeld voor 
de moord op m’n vader in 1999. Volgens de wet 
mag de advocaat van de tegenpartij mij een kruis-
verhoor afnemen, maar de veroordeelde heeft z’n 
advocaat aan de dijk gezet zodat ie me zelf kon 
verhoren.
De moordenaar van mijn vader – veroordeeld we-
gens kinderaanranding en verkrachting en nu we-
gens meervoudige moord – en ik, wij praatten een 
halfuur over en weer. Daarna lunchte ik met een 
journalist. Daarna keek ik samen met de lijkschou-
wer naar foto’s van m’n vaders lijk, onherkenbaar 
verbrand. We praatten over de richting van de ko-
gel, de inhoud van m’n vaders maag, hoe lang hij 
nog leefde met een gat in allebei z’n longen. Dat 
ie eerst in z’n benen geschoten was zodat ie niet 
meer kon lopen. Op de foto’s zijn allebei z’n benen 
eraf gebrand en z’n bovenlijf en hoofd liggen op 
een stuk triplex.
Ik bel m’n zus om te zeggen dat de kogel door het 
middenrif en de longen van m’n vader is gegaan. 
Hij miste het hart van m’n vader en kwam tot stil-

stand tegen z’n schouderblad. Door de telefoon 
kan ik horen dat ze iets zit te eten. Ik vraag of ze 
naar dezitting wil gaan – hij krijgt waarschijnlijk 
de doodstraf – en ze zegt nee. Ze heeft die week 
haar plaatselijke vliegerfestival.
Thuis zegt m’n dokter dat dit niet de goeie tijd is 
om te stoppen met Zoloft, een medicijn tegen stress 
en depressie. Hij zegt: ‘Als je last hebt van de bij-
werkingen, wil je dan misschien Paxil proberen?’
Ik slik al twee jaar Zoloft. M’n dokter zegt dat er 
mensen zijn die al twintig jaar Zoloft slikken zon-
der schadelijke gevolgen.

M’n vriend Mark zegt dat Zoloft de redding is ge-
weest van z’n huwelijk. Vroeger maakte de wereld 
’m altijd zo kwaad en gefrustreerd. Z’n vrouw zegt 
dat de erectiele disfunctie, een bijwerking van het 
medicijn, de moeite waard is. Ze zijn nu allebei 
erg gelukkig.
Als we gaan eten laat Monica me haar flesje Klo-
nopin zien, een anticonvulsief. ‘Ja, het is wel ver-
slavend,’ zegt ze, ‘maar ze schrijven het nog steeds 
voor.’ Je neemt het alleen als je echt een angstaanval 
krijgt. Maar ze neemt er een. Ze geeft mij er een. We 
bestellen wijn. Haar vriend Russ wil een Klonopin 
en Monica geeft hem er een.
‘Percocet [narcotische pijnstillers] en valium,’ zegt 
m’n vriendin Linda, een verpleegster, ‘dat is de kick 
die nu in is.’ Ze beschrijft de vage symptomen van 
fibromyalgie en zegt dat simuleren de beste manier 
is om steeds aan een vervolgrecept te komen.
Op tv storten de torens steeds weer opnieuw in. 
Dezelfde mensen wentelen door de lucht naar be-
neden. Dezelfde stem roept buiten beeld: ‘O god! 
O god! O god!’
Er is een opname van brandweerlieden die het 
puin doorzoeken vlak bij een brandende ravage 
en ingedeukte auto’s. Achter hen zie je een grote 
rode digitale klok die de temperatuur aangeeft, en 
Mike zegt: ‘Dat ding is helemaal kapot. Met al die 
branden moet het heter zijn dan dertig graden.’
Dave belt om het adres door te geven van een 
nieuwe site over bestialiteit.
Diana belt uit San Francisco, waar ze gestrand is 
op haar boektournee. Vanaf het vliegveld zegt ze: 
‘Anne Frank hoefde tenminste geen tournee te 
doen voor haar boek.’
Op televisie zegt Bart Simpson over Generatie X: 
‘We hebben een Vietnam nodig om ze uit te dun-
nen.’ In een andere herhaling van The Simpsons zit 

‘Anne	Frank	hoefde	tenminste	geen		
tournee	te	doen	voor	haar	boek.’
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Bart naar de Superbowl te kijken en zegt: ‘Stadi-
onsluipschutters, waar zijn jullie?’ In het nieuws 
steeds hetzelfde silhouet van een vliegtuig dat zich 
in de tweede toren boort. Steeds weer. De explode-
rende brandstof wolkt naar buiten. Dezelfde gele 
rookpluim die uit de top van Manhattan opstijgt. 
Hij is geel op Mike z’n tv. Om de tien minuten zien 
we wat Dan ‘de vierde explosie’ noemt.
Monica vraagt waar ik was toen de Challenger in 
1986 uit mekaar vloog. Ik werkte, m’n eerste baan 
als verslaggever, ik was op straat in een buitenwijk 
en een vrouw die ik niet kende leunde uit het raam 
en schreeuwde me het nieuws toe.

Monica en ik kunnen ons niet meer herinneren 
waar we waren ten tijde van de schietpartij op 
Columbine High School. Of toen het federale ge-
rechtsgebouw in Oklahoma werd opgeblazen. Of 
tijdens het beleg van de Branch Davidian-sekte in 
Waco, Texas. Laat staan  moordpartijen in Europa 
of Azië. De instorting van Mariah Carey in een 
hotel. Al die andere schietpartijen op scholen. Het 
is allemaal wazig geworden.
We herinneren ons de moppen.
‘Wie verbrak het wereldsnelheidsrecord?’
‘De Challenger, die was in vijf seconden naar de 
maan.’
De moppen over O.J. Simpson, de Slager van Brent-
wood.
Op internet kijken we naar de bewakingsvideo 
van Columbine, de video waar de politie popu-
laire dancemuziek onder heeft gezet zodat er meer 
mensen naar kijken.
Op de radio is de song Lightning Crashes van Live 
uitgeroepen tot de rockhymne voor  de ‘Aanval op 
Amerika’. Monica zegt: ‘Ik haat die regel “Haar 
placenta valt op de grond”, maar het is tenminste 
geen Elton John.’
Na de vorige aanslag op het World Trade Center, in 
1993, filmden ze een lowbudget film hier in Port-
land. Terror in the Towers heette die. De opnamen 
waren in een pakhuis vlak bij het huis van m’n 
vriendin Suzie, en het hele gezin lag vrijwel alle 
nachten wakker van de explosies en het gegil van 
doodgaande acteurs.
Suzie belt om te zeggen: ‘Ik hoop maar dat ze deze 
keer de tv-film niet naast m’n huis opnemen.’
M’n vriend Jonah mailt me een kaart die hij ge-
maakt heeft waarop alle huizen in z’n buurt staan 
waar ze papavers in de voortuin kweken. Hij doet 
er een recept bij voor een opiumdrankje van gem-
ber, citroensap, gemalen ijs en papaverzaadjes. Hij 
vraagt: kan ie m’n blender lenen?

Op tv storten de torens in slowmotion in. Dezelfde 
mensenmenigte staat op de West Side Highway toe 
te kijken. Dezelfde bibberige, chaotische shot van 
een cameraman die uit de stofwolk vlucht. Terwijl 
hij daarnaar kijkt zegt David: ‘Dit is erger dan The 
Blair Witch Project.’
Dan vraagt ie : ‘Hebben ze die co-assistent, Chan-
dra Levy, ooit gevonden?’
Een andere vriendin belt om te vragen of ik naar 
het Dada -Bal ga, een duur gekostumeerd feest. Ik 
zeg nee. Cory zegt: ‘Het is oké. De president zei dat 
iedereen door moest gaan met z’n leven.’ Ze vraagt 
of ik nog wat Vicodin overheb. Op de achtergrond 
hoor ik een te gek goeie dancemix van die song van 
Suzanne Vega over kindermishandeling.
Op de houtzagerij helpt m’n vriend Larry me een 
lading hout in m’n truck te laden. Als we klaar 
zijn leunt ie zwijgend tegen de achterklep van m’n 
truck. Hij heeft z’n ogen neergeslagen. Na een tijdje 
gaat ie recht staan en wenst me nog een fijne dag. 
Ik zeg dat ie het kalm aan moet doen. Of ie stoned 
is of verdriet heeft, ik weet het niet.
Op de televisie bij Geoff thuis dezelfde shots van 
het Pentagon, de torens die instorten, het terrein 
in Pennsylvania. Dezelfde verkoolde mensen wor-
den in ambulances getild en Geoff vraagt of het 
al bekend is of er beroemdheden in de gekaapte 
vliegtuigen zaten.
Op de radio zegt Rush Limbaugh dat het nu tijd is 
om terug te keren naar traditionele waarden. Hij 
vraagt zich keer op keer hardop af waarom die 
mensen in de gekaapte vliegtuigen niks hebben 
gedaan om zich te redden.
Bij de apotheek zegt de apothekeres dat Paxil een 
cumulatieve werking heeft. M’n angst en woede 
en verwarring, m’n frustratie, al die benauwenis 
– de apothekeres zegt dat ik me over een week of 
drie beter moet voelen.
Anuj mailt vanuit New York dat 11 september de 
demarcatielijn zal worden voor Generatie X. Dit is 
onze kans op heldendom. Hij zegt dat iedereen een 
kaars moet branden om z’n solidariteit te tonen. Hij 
zegt dat ik z’n mail naar al m’n andere vrienden 
moet doorsturen.
De burgemeester komt op de radio en zegt dat 
niemand Portland, Oregon heeft aangevallen – nog 
niet. Dan mailt David me het adres van een site 
voor sekspoppen. Daar maken ze van die echte 
dure, van meer dan duizend dollar.

Vertaling: Jos den Bekker

Vertaling van ‘The view from Smalltown, USA’.  
Gepubliceerd in Sunday Herald (september 2001).

Op	de	achtergrond	hoor	ik	een	te	gek	goeie	
dancemix	van	die	song	van	Suzanne	Vega		
over	kindermishandeling.
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Nelly Reifler is vijfendertig en woont in Brooklyn. De eerste 
veertien jaar van haar ‘professionele leven’ probeerde ze zo-
veel mogelijk vrije tijd te creëren. Ze wilde schrijven. Om te 

kunnen overleven werkte ze in een winkel waar ze opwind-
speelgoed verkocht of ze liet de hond van Paul Auster uit. 
Samen met Auster heeft ze een anthologie uitgebracht met 

als titel I thought my father was God, een bundel verhalen die 
zijn geschreven naar aanleiding van het beruchte National 
Story Project. Reifler publiceerde korte verhalen in Pressed 
Wafer, Bomb, Black Book, Swivel, Swink, Post Road, Exquisite 

Corpse, Forida Review, Sleeping Fish en McSweeney’s. 

Een plaag
1. We herinnerden ons dat we voordien ook ons 
leven geleefd hadden, maar we herinnerden ons 
niet meer hoe we het geleefd hadden. We herinner-
den ons dat we een soort lichtheid gekend hadden, 
maar we herinnerden ons ook dat we nooit geweten 
hadden dat die lichtheid er was, en we konden ons 
niet meer herinneren hoe die lichtheid aanvoelde. 
We vervloekten onszelf omdat we het gevoel van 
lichtheid niet in ons geheugen gegrift hadden.

2. Waar kwam het vandaan? Had het zich verborgen 
gehouden in de aarde? Had het eeuwenlang in de 
bodem liggen sluimeren? Of was het van boven 
gekomen? Was het meegewaaid met een donker 
en zwaar onweer? Of misschien was het uit de 
bladeren en knoppen van de boomgaard gesijpeld. 
Of misschien was het uit de rivier gekropen. Of mis-
schien was het meegekomen met een vreemdeling. 
Of misschien...

3. Geen van onze dorpsdokters – vader en zoon -  
wist raad. De jonge werd plotseling religieus; de 
oude stopte zijn patiënten vol met nutteloze me-
dicijnen.
Er werd een specialist bij geroepen uit de grote stad, 
waar die aan het hoofd stond van een afdeling in 
een universitair ziekenhuis. De specialist nam de 
trein naar het dorp naast het onze. Daar werd hij 
opgewacht door de messenslijper in zijn rode be-
stelwagen. De messenslijper zette de specialist af 
aan de rand van ons dorp, waar hij begroet werd 
door de sheriff en de oude dokter.
De specialist stopte even bij de herberg, net lang 
genoeg om zijn gezicht met koud water te verfris-
sen en zijn schone kleren op te hangen. Toen liep 
hij met de oude dokter mee naar zijn spreekkamer, 
waar de specialist snel een laboratorium inrichtte. 
Daarna gingen ze weer op pad.

De rest van de middag besteedden ze aan huisbe-
zoeken bij de getroffen dorpelingen. Toen ze bij het 
eerste huis aanbelden, glimlachte de specialist – hij 

was al lang niet meer op huisbezoek geweest, al in 
geen twintig jaar meer, rekende hij uit.
Zijn glimlach verdween toen hij de patiënt zag.
Laat op de avond bekeek hij de monsters die hij 
genomen had. De oude dokter keek toe vanuit een 
stoel in de hoek terwijl de specialist zich over de 
microscoop boog. De specialist hapte bijna naar 
adem bij wat hij zag – niet van afschuw, maar van 
bewondering (die twee liggen niet zover uit elkaar 
als je denkt).
Dit was een organisme van uitzonderlijke schoon-
heid: bekoorlijk en beweeglijk danste het op het 
glazen plaatje, nu eens langzamer, dan weer snel-
ler; soms zwierde het rond tot het punt dat het in 
stukken zou breken... dan hield het stil en rustte 
even voor het opnieuw begon te dansen.

4. Als je in een val zit, wil je vluchten. Je probeert te 
vluchten. Maar als je in een val zit, is er geen ont-
snappen aan. Een val is, per definitie, iets waaruit 
je niet kunt ontsnappen.
We merkten dat de meest ondraaglijke  val er een is 
waarin niemand je heeft laten lopen. In die situatie 
is er niemand om te slim af te zijn, niemand om bij 
te smeken, en niemand om te haten.

5. Het land floreerde terwijl de mensen wegkwijn-
den. De aarde was donker en vochtig. In het vroege 
voorjaar kon je op een veld neerhurken, één enkel 
lichtgroen sprietje uitkiezen en het voor je ogen zien 
groeien. Tegen de zomer waren de velden weelde-
rig, de boomgaarden stonden volop in bloei. In de 
herfst vielen de overrijpe appelen af. Als ze niet 
werden meegenomen door vogels en veldmuizen, 
rotten ze en verspreidden een zoete, bedwelmende 
geur. De levenden keken toe vanuit hun huizen.

Vertaling: Greet Michielsen

Vertaling van ‘A Plague’. Gepubliceerd in U. Baer, 110 Stories, 
New York Writes after September (2002).

Nelly Reifler

| Nelly Reifler |
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Nick Tosches is een waar fenomeen. De 
beste boeken die ooit over rock-’n-roll zijn 

geschreven staan op zijn naam. Denk maar 
aan Country of Hellfire, de befaamde biogra-
fie over Jerry Lee Lewis. En natuurlijk Dino: 
Living high in the dirty business of dreams, de 
biografie over Dean Martin, lid van The Rat 
Pack. Niemand minder dan Martin Scorcese 
heeft plannen om deze laatste te verfilmen.

Tosches is ook degene die in 1970 het woord 
‘punk’ voor het eerst heeft gebruikt om een 

muziekgenre mee te karakteriseren. Hij 
deed dat in een artikel voor het Amerikaan-

se muziektijdschrift Fusion met de titel The 
Punk Muse: The True Story of Protopathic Spiff 
Including the Lowdown on the Trouble-Making 
Five-Percent of America’s Youth. Nick Tosches 

maakt ook zelf muziek en bovendien zette 
hij samen met niemand minder dan Hubert 
Selby Jr, de auteur van parels als Last exit to 
Brooklyn en Requiem for a dream, een ‘spoken 

word performance’ in elkaar. Voor we het 
vergeten, over zijn romans Cut Numbers en 
Trinities schreef de pers dingen als hypnotic, 

almost lyrical... brutal, stunning…

Pizza 
en monotheïsme

Die goeie ouwe tijd: toen je heel downtown Manhat-
tan nog af kon kijken en alleen maar open lucht zag 
en statige, oude gebouwen uit een ander tijdperk; 
toen stedelijke lelijkheid - de verlaten of bedrij-
vige pakhuizen en fabrieken, de braakliggende 
terreinen, de vervallen pieren, de stegen, de kin-
derschatkistachtigheid van dat alles - net zo ro-
mantisch en magisch was als elk betoverd woud in 
een prentenboek. Dat was het schitterende gebied 
van het licht en het donker van mijn kindertijd en 
mijn adolescentie. 
Toen werd het uitzicht downtown vernietigd en 
gedomineerd door die immense twin towers van 
absolute lelijkheid, saaiheid en middelmaat. Deze 
monumenten van zielloosheid werden ontworpen 
door Minoru Yamasaki, de architect van het Ame-
rikaanse Beton Instituut in Detroit, de Dharhran 
Air Terminal in Dhahran in Saoedi-Arabië en, wat 
later, het hoofdkantoor van de Nationale Bank van 
Saoedi-Arabië in Ryadh.

Ik was zestien toen de bouw van die monsterlijke 
dingen begon. Tegen de tijd dat ze opgeleverd wer-
den, waren mijn jeugd en het domein waar die zich 
afspeelde verdwenen.
Mindere bouwwerken van lelijkheid, saaiheid en 
middelmaat verrezen op braakliggende terreinen. 
De verlaten of bedrijvige pakhuizen en fabrieken 
werden luxueuze percelen: ‘woonruimtes’. De 
braakliggende terreinen werden gevuld met meer 
van dien aard. De stegen werden afgesloten, de 
vervallen pieren verdwenen en werden vervangen 
door zouteloze ‘recreatiegebieden’ en afschuwe-
lijke ‘stadsstranden’. Zelfs de kinderen waren geen 
kinderen meer, maar klodders papier-maché van 
New York Times-pulp, producten van ‘opvoeding’ 
in deze ‘woonruimtes’ die waren aangelijnd en 
vastgebonden voor ‘gestructureerde activiteiten’ 
of ‘quality time’ in de ‘recreatiegebieden’, geraakt 
door een dieet van politieke correctheid, computers, 
televisie en een ‘uitgebalanceerde maaltijd’ met 
af en toe een ‘tussendoortje’ of een ‘knabbeltje’, 
zonder ruimte om rond te dwalen, zonder fantasie 
en vrijheid, nadat ze tevoorschijn waren gekomen 
uit een aerobicsfitte, ultrasoon gescande baarmoe-
der, met een modieuze naam en gedoemd tot het 
gemeenschappelijke lot van levenloze steriliteit op 
een steriele en levenloze plek.
Maar wat zou het? Er was een tijd dat ik me zorgen 
maakte om deze wereld en dit ras, maar die tijd 
ligt achter me.
Luchthaven Charles de Gaulle, 11 september 2001: 
de enige andere persoon in het rookgedeelte van de 
l’Espace lounge droeg een klein vinyl diplomaten-
koffertje waar in rode letters de woorden EURO-
PEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY op stonden. 
Het was een heer met zilverhaar, en terwijl hij daar 
rustig zat te roken zei ik met een glimlach tegen 
hem dat de aanblik die hij bood me beviel: het di-
plomatenkoffertje en de sigaret waar hij van genoot. 
Hij leek zich toen pas bewust te worden van deze 
tegenstrijdigheid en glimlachte op zijn beurt.
‘Tegen niemand zeggen, hoor,’ zei hij quasi geheim-
zinnig fluisterend.

Nick Tosches

| Nick Tosches |
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Hij zei dat hij op de terugweg was uit Stockholm, 
waar hij een toespraak had gehouden op een inter-
nationaal congres voor hartspecialisten. De artsen 
die het congres hadden bijgewoond hadden zo’n 
diplomatenkoffertje aangeboden gekregen. 
Toen ons korte gesprek naar zijn einde liep, vroeg 
ik hem of zijn verplichtingen op het congres hem 
nog vrije tijd in Stockholm hadden gegund.
‘Bent u ooit in Stockholm geweest?’
‘Nee.’
‘Vrije tijd in Stockholm is net zoiets als vrije tijd in 
het vagevuur. Er is daar helemaal niks.’
We zaten een tijdje stil te roken. Hij vroeg of ik het 
erg vond als hij de televisie even aanzette om een 
paar minuten naar het nieuws te kijken. Ik vond 
het wel erg, maar ik zei van niet.
En daar verscheen het: een vliegtuig van American 
Airlines dat als een enorme granaatscherf vastzat in 
het rokende middengedeelte van die grote, lelijke 

twin towers in downtown Manhattan.
We keken elkaar ongelovig aan.
Het tweede vliegtuig boorde zich in de toren terwijl 
we zaten te kijken.
Zwarte wolken van destructie rezen op om de lucht 
te omsluiten.
Zonder een woord te zeggen wisten we het. De wil 
en de wraak van Allah waren neergedaald.
‘Fly the friendly skies of United,’ zei ik toen ik me de 
reclameslogan van United Airlines herinnerde.
Toen bevestigde de dokter, terwijl hij somber knikte, 
de komst van het nieuwe tijdperk waar we nu ge-
tuige van waren.
‘We kunnen ons in elk geval troosten met de ge-
dachte,’ zei hij, ‘dat de autoriteiten die arme zielen 
in hun zorg en wijsheid hebben behoed voor de 
gevaren van het meeroken.’
Hij stak nog een sigaret op en schudde vervolgens 
langzaam zijn hoofd, nu ontkennend.



48

‘Welkom bij de Apocalyps,’ zei hij. ‘Roken niet 
toegestaan.’
Mijn vlucht terug naar New York had op het punt 
gestaan geboard te worden, maar er zou geen vlucht 
naar New York komen.
Toen ik eindelijk terug naar huis kon, merkte ik 
dat ik veel geluk had gehad. Hoewel mijn buurt 
was afgezet en delen ervan wegens schade waren 
geëvacueerd, stond mijn flat, die maar tien blokken 
verwijderd lag van de plek waar die torens ingestort 
waren, nog overeind.
De lucht was een bijtende, gele mist van giftige 
dampen: een misselijkmakende mist die er tot op 
de dag van vandaag hangt.

Ik keek naar de plek waar de torens hadden ge-
staan. Ik verwachtte te zien wat de ogen van mijn 
jeugd hadden gezien: niets dan open lucht en sta-
tige, oude gebouwen uit een ander tijdperk. Maar 
ik ontdekte dat die vervloekte torens alleen maar 
hadden gediend om een heleboel andere nieuwe, 
lelijke gebouwen te verbergen die in de afgelopen 
kwarteeuw waren opgetrokken.
Ik had altijd het gevoel gehad dat ik nog mee zou 
maken dat de twin towers vielen. Maar ik had al-
tijd het gevoel gehad dat ze zouden instorten van-
wege hun eigen, goedkope constructie. Nu wilde 
ik degenen vermoorden die het symbool hadden 
vernietigd dat ik haatte. Het was een gevoel uit die 
voorgoedvervlogen tijden: die vernielers kwamen 
niet uit de buurt; dan moesten ze er ook niet mee 
klooien. Ik overwoog een tijdje me als vrijwilliger 
op te geven voor de clandestiene geheime dienst. 
Ik was in de stemming om kelen door te snijden. 
Maar uiteindelijk deed ik alleen maar wat ik al 
die tijd had willen doen dat ik ver van huis was 
geweest: ik ging op mijn eigen, vertrouwde bank 
zitten, at pizza en luisterde telkens opnieuw naar 
Jumpin’ Jack Flash.
Meer kon je eigenlijk niet doen. Onze regering van 
holle vaten leek erop gebrand een zachte, politiek 
correcte oorlog te beginnen. Nog geen zestig jaar 
geleden, tijdens een andere oorlog, werden Japanse 
en Italiaanse inwoners van de Verenigde Staten in 
concentratiekampen opgesloten. Nu schepten de 
holle mannen op dat ze ervoor zouden waken dat 
geen enkele buitenlandse moslim het slachtoffer 
werd van ‘raciale karakterschetsen’. Wat moeten 
degenen die de holle mannen bedreigden daarom 
gelachen hebben.
Een paar weken na mijn thuiskomst rondde ik de 
roman af waar ik de afgelopen vijf jaar aan had 

gewerkt. Deze woorden kwamen erin voor:

Monotheïsme. De wortel van al het kwaad.
Door het heidendom op te geven, door af te stappen 
van de goden en het Heilige niet meer op te splitsen 
in Almachtigen, heeft de mensheid ervoor gekozen 
de lang sluimerende Enyalion, de eeuwenoude 
Kretenzer god van oorlog en vernietiging, onder 
verschillende namen en vermommingen te laten 
herleven en te omarmen en, om met William Blake 
te spreken ‘af te zinken in zelfvernietiging’.
Enyalion. Ad nihil. Vernietiging.
De kunstmatige geboortes van de ene, ware God 
waren de ware geboortes van de fatale ziekte die de 
plaag van Enyalion is: de dood van de ziel.
Kruis, halvemaan, zespuntige ster. Het waren 
slechts wapens in de sjerp van Enyalion.
De Levant - Jeruzalem - de wieg van het Beest van 
al het kwaad; de ‘heilige stad’ van de drie mono-
theïstische godsdiensten.
Die drie gasten uit Jeruzalem kunnen de kolere 
krijgen, en Jeruzalem erbij.
Mogen de vele ware en heilige goden hen en Jeru-
zalem van deze stervende aarde af knallen.
Leg mij te ruste naast Aphrodite, laat Dionysus 
door mijn aderen stromen.
De Semitische drievuldigheid kan de kolere krijgen, 
net als alle zonen van Sem.

Er is me verteld dat de drie zinnen die ik daarna 
schreef gecensureerd moeten worden, aangezien 
ze ‘de ultieme blasfemie’ verwoorden, waarvan de 
mogelijke consequenties niet te overzien zijn.
Die wettelijke onderdrukking deert me niet, want 
ik zie nu in dat deze rijmloze terzine op zichzelf 
zal staan als gedicht.
En met betrekking tot poëzie en vrijheid komt er 
een overpeinzing in me op: ‘Het is, op een para-
doxale manier, beter om kwaad te doen dan hele-
maal niets.’
Die woorden, geschreven door T.S. Eliot in zijn in-
leiding bij de vertaling die Christopher Isherwood 
in 1930 maakte van de Intieme dagboeken van Charles 
Baudelaire, vormen een filosofisch statement dat, 
betrokken op het hedendaagse klimaat, beschouwd 
zou kunnen worden beschouwd als gevaarlijk, op-
ruiend en misschien zelfs als landverraad. 
Ik geloof graag dat Eliot achter die woorden zou 
blijven staan, terwijl wij ze niet begrijpen en er niet 
naar kunnen leven.

Vertaling: Dirk-Jan Arensman

Vertaling van ‘Pizza and monotheism’, gepubliceerd in 
Liberation, December 2001. 

Nu	wilde	ik	degenen	vermoorden	die	het		
symbool	hadden	vernietigd	dat	ik	haatte.	

| Nick Tosches |
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Geoffrey O’Brien is niet alleen schrijver, maar 
ook cultuurhistoricus en hoofdredacteur van het 
literaire instituut The Library of America. Hij 
legt zich niet enkel toe op poëzie (een selectie 
uit zijn poëzie werd gebundeld in Floating City: 
Selected Poems 1978-1995), maar er verschenen 
ook verschillende non-fictie werken, zoals 
Hard-Boiled America, Dream Time en The Times 
Square Story. O’Brien woont en werkt in New 
York. Het onderstaande gedicht, ‘A History’, is 
zijn persoonlijke reactie op de aanslagen van 
11 september 2001 en de naweeën ervan. Een 
abstractie van tijd voor en na de feiten in een 
poging die feiten te doorgronden. 

Een Geschiedenis

	 1.
Tijdens	het	drinken	van	een	glas	wijn		
en	het	bestuderen	van	de	welving
van	de	schouder	van	de	partner,
welving	begrensd	door	de	gezichtshoek	en	haar	afstand
tot	de	lichtbron,	in	het	midden
van	het	midden–

	 2.
Nadien
zal	er	de	herinnering	zijn
aan	de	ontplofte	kamer,

een	ruimte	van	perfecte	vrijheid.

	 3.
Ze	waren	vergeten	in	welke	stad	ze	waren.
De	dag	zo	gematigd
dat	ze	bijna	hun	namen	waren	vergeten
in	de	tijd	die	de	zon	nam	om,
glijdend	van	het	kraantje
naar	de	nonchalante	stapel	katoen	en	leer,
op	een	zigzagsteek	te	stuiten.

	 4.
Doordrongen	van	de	smaak	van	as.

	 5.
De	oude	wereld
van	doorgebroken	muren	en	uithongeringspolitiek–
spionnen	die	zich	verstoppen	in	een	greppel–
daarin	leefden	ze
en	daardoor	werden	ze	omringd.
De	positie	van	de	stad	in	de	rivier.
Vanaf	deze	aanlegsteiger
schetsten	ze	een	geschiedenis	van	uitgeladen	rollen
zijde,	stapels	geëtste	dozen.
Natte	stenen,	een	zweem	van	aankomst.

A History 

1.
In	the	middle	of	drinking	wine
and	of	studying	the	curve
of	the	companion’s	shoulder,
curve	defined	by	angle	and	her		

[	distance
from	the	light	source,	in	the		

[	middle
of	the	middle–	

2.
Afterwards
there	will	be	the	memory
of	the	exploded	room,

a	space	of	perfect	freedom.

3.
They	had	forgotten	what	city	they		

[	were	in.
So	temperate	the	day
They	had	forgotten	almost	their		

[	names
for	as	long	as	it	took	the	sun,
shifting	from	faucet
toward	the	casual	heap	of	cotton		

[	and	leather,
to	catch	a	zigzag	stitch.

4.
Woke	to	the	taste	of	ashes.

5.
The	ancient	world
of	breached	walls	and	famine		

[	tactics–
spies	who	hid	in	the	gully–
they	were	living	in	it
and	surrounded	by	it.
The	position	of	the	city	in	the		

[	river.
From	those	moorings
they	traced	a	history	of	unladed		

[	bolts
of	silk,	stacks	of	etched	boxes.
Wet	stones,	an	air	of	arrival.

Geoffrey O’Brien 

| Geoffrey O’Brien |
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	 6.
De	oude	wereld
van	gestolen	vluchtige	blikken.	De	voorhoede
beschrijft	de	vorm	der	dingen.

Opgestapelde	massa’s,
wat	licht	treft	van	een	afstand.

De	oude	wereld	van	grenzen.

	 7.
‘En	kon	ik	de	lucht	van	die	kamer
verzinnen,	die	uit	
mezelf	spinnen

zoals	de	gouden	draad	in	het	verhaal,
de	kamer
tot	blijvend	toevluchtsoord	maken,

zijn	ramen	bewaakt,	en	het	toegangspunt
behangen	met	versiering–

welke	dagen	zouden	gevierd	worden,
feestdagen	van	adem
in	geen	enkele	geschiedenis	neergeschreven–’

	 8.
Een	stuk	muur	
dat	de	tijd	heeft	gehad	om	zijn	tekeningen	te	verliezen
is	grens.	Markt	in	een	andere	stad,
ondersteund	door	geërodeerde	opgravingen.

De	muur	eindigt
daar	waar	iets	eindigde
om	plaats	te	maken	voor	rivierlicht
dat	door	de	opgehoopte	doorgangen	schuift.

Een	stad	lijkt	op	een	andere
zoals	een	dag	lijkt	op	een	andere
zoals	een	gezicht	lijkt	op	zichzelf
in	een	veranderd	licht.	

	 9.
De	kamer
Een	uitzicht	op	gebouwen	en	water.

Parijs, 11 september - New York, 5 oktober 2001

Vertaling: Koen Stassijns
Vertaling van ‘A History’. Gepubliceerd in Geoffrey O’Brien, A View of Buildings and Water (2002) 

6.
The	ancient	world	
of	stolen	glimpses.	Outriders
describe	the	shapes	of	things.

Bulked	masses,
what	light	hits	from	a	distance.

The	ancient	world	of	borders.

7.
‘And	if	I	could	invent
the	air	of	that	room,	spin	it
out	of	myself

like	the	gold	thread	in	the	story,
the	room
to	be	made	a	permanent	resort,

its	windows	guarded,	and	point		
[	of	entry

hung	with	ornament–

what	days	would	be	celebrated,
festivals	of	breath
not	written	in	any	history–’

8.
A	piece	of	wall
having	had	time	to	lose	its		

[	markings
is	border.	Market	in	another	city,
shored	up	by	eroded	diggings.

The	wall	ends
where	something	ended	
to	make	place	for	river	light
shifting	through	the	accumulated		

[	passages.

One	city	resembles	another
as	one	day	resembles	another,
as	one	face	resembles	itself
in	an	altered	light.

9.
The	room.
A	view	of	buildings	and	water.

Paris September 11 - 
New York October 5 2001

| Geoffrey O’Brien |
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Jonathan Ames was bokser, schreef sekscolumns 
voor de New York Press, vertelde verhalen als 

stand-up comedian, hield een dagboek bij voor 
www.slate.com, was meermaals te gast in de 

David Letterman’s Late Show en figureerde in 
een pornofilm. Hij schreef ook enkele romans, 

waaronder I pass like night, The extra man en Wake 
up, sir!  Deze laatste roman omschrijft hij zelf 

als a novel about an alcoholic with a nose fetish. Hij 
schreef essays met titels als The Mystery of Henry 

James’s Testicle Injury en organiseerde wedstrijden 
zoals de Phallic Building Contest. Hij woont, werkt 

en vertelt zijn verhalen in Brooklyn.

Ames schrijft onderhoudend proza over neuroses 
en andere menselijke tekortkomingen. Ook het 
hier opgenomen verhaal, geschreven in de na-

sleep van 9/11, schittert door zijn zelfrelativering 
en mededogen.

Womb Shelter
Gisteren stond ik te kijken hoe de meisjes tennis-
ten.
Ik probeerde een glimp op te vangen van slipjes 
onder korte, witte rokjes.
Ondertussen werden er bommen gegooid op Af-
ghanistan. Maar de meisjes bleven het toch probe-
ren. Serveren, rennen, volleyen. Vooroverbuigen. 
Ja, buk maar. Toen ik vijftien was keek ik in mijn 
eentje in mijn kelder naar Chris Evert op televisie, 
met mijn handen in mijn broek, wachtend tot ze 
zich bukte.
Ik vond de kont van Tracy Austin altijd lekker, en 
die van Evonne Goolagong ook. Wat een naam: 
Goolagong. Ik geloof dat ze een aboriginal was. Je 
weet gewoon dat ze een lekker kutje had. Een bruin 
poesje. Ik wou dat ik het nu kon likken, ook al is 
ze vijftig. Dat schrijven kan me gestolen worden. 
Ik zou dolgraag het kutje van Evonne Goolagong 
likken. Nu!
Maar goed, de meisjes waren aan het spelen. Zes 
banen. Twaalf meisjes. Herfstlicht aan het eind van 
de dag. Heel mooi. Schone lucht. College! Hoop! 
Jonge mensen! Flyers op prikborden!
Hup, tennisploeg, hup! Blonde paardenstaarten. 
Lange benen. Gladde benen. Twaalf lekkere kutjes 
ergens verborgen onder die rokjes. Een heleboel 
gebuk. Bommen die vielen.
Ik had dat verrukkelijke uitzicht op jonge kontjes, 
omdat ik een maand lang Writer-in-Residence ben 
op een meisjesschool. Ik zit in het diepe zuiden. 
Ze hebben me ondergebracht in een huis op een 

heuvel, verscholen achter een paar bomen. Net 
zoals Anthony Perkins in Psycho. Beneden liggen 
het voetbalveld en de tennisbanen.
De wedstrijd was tegen het Sweet Briar-Fur-Patch 
College, en ik moet zeggen dat die meisjes blonder, 
rijker en stijlvoller waren. Dat kon je zien aan hun 
slagen. Hun spottende blikken. O, om een van die 
meisjes in bed te krijgen. Ik denk aan die blonde 
die goed volleert. Ze had een bril op! Een bril kan 
heel sexy staan bij een meisje.
Op een keer, jaren geleden, liep ik ’s avonds laat 
in de rue St. Denis in Parijs, met honderden hoe-
ren aan weerszijden van de straat (dat is legaal 
in Parijs), en ik werd door geen van die vrouwen 
in verleiding gebracht. Ik vond het fijn om naar 
ze te kijken, dat was leuk, tuurlijk, maar ik was 
ongenaakbaar - wilde mijn geld niet verspillen, 
wilde  het risico niet lopen dat ik schaamluis of 
god weet wat opliep, zelfs met een condoom. Dus 
keek ik naar de optocht van mijn medemannen. De 
eenzame sukkels. Er marcheerden waarschijnlijk 
duizend mannen de straat op en neer voor drie-
honderd hoeren. Ik liep mee in die optocht, maar 
ik stond erboven. Een voyeur. Een schrijver die het 
leven observeerde!
Toen zag ik die ene met die bril. Dat deed het ’m. 
Ik moest haar hebben. Ze had donker haar en was 
klein. Een sexy lichaam. Volle borsten. Een knap 
gezichtje. Maar het kwam door die katvormige, 
zwarte bril. O, die bril.
Dus klommen we drie trappen op naar haar af-

Jonathan Ames

| Jonathan Ames |

©	Travis	Roozée



53

schuwelijke kamer. Laag plafond. Schuin aflopende 
vloer. Muren die zo dun waren dat je er een teke-
ning op zou kunnen overtrekken; zoiets. De kamer 
had te veel treurig geneuk gezien. Ik gaf haar het 
geld. Ze zei dat ik me uit moest kleden. Ik deed 
wat me gezegd werd. Vervolgens waste ze mijn lul 
met een natte lap. Wreef er waarschijnlijk allerlei 
ziektekiemen op. Anthrax. Ze deed anthrax op mijn 
lul! Nee, wacht even, het was 1989: dat was toen 
niet populair.
Na het schoonmaken van mijn lul kleedde ze zich 
uit. Haar lichaam, dat helemaal ingebonden was in 
bh, jarretelgordel, kousen, klemmen en verborgen 
stalen baleinen, blubberde eruit. Dooie tieten. Een 
litteken van een keizersnee en striae op haar buik. 
Maar ik had al betaald. Ze rukte mijn ding tot le-
ven en deed er een condoom omheen. We gingen 
liggen. Ik ving een glimp op van haar schaamhaar 
onder een vetrol. Ze zette haar bril af, waar ze op 
het laatste moment aan dacht, en legde hem op het 
kleine nachtkastje. Nee! Dat litteken, het vet en het 
geruk kon ik hebben, maar die bril had ik nodig 
om een stijve te houden.
Maar ik geneerde me te erg om het te vragen. Ik 
was jong toen. Nu weet ik dat ik moet vragen om 
wat ik nodig heb. Zeker als het om een stijve gaat. 
Ik werd slap, maar ze greep mijn zachte ding beet 
en stopte het bij zich naar binnen. Ze slaakte een 
paar nepkreuntjes en trapte als een jockey met haar 
hielen tegen mijn kont. Ik pakte een tiet vast en 
kneep in een vermoeide, bruine tepel, die hard 
werd. Door dat kleine vonkje van echt leven, zij het 
onvrijwillig, werd ik hard, en toen ik hard werd, 
kwam ik klaar. Het had zestig seconden geduurd. 
Ik keek naar de bril op het nachtkastje. Er is niks 
ergers dan slechte seks. Behalve dan slechte seks 
waar je voor hebt betaald. Had ze haar bril maar 
opgehouden.
Afijn, dat blondje van het Fur-Patch College. Die 
had een bril op. Een dun, goudkleurig montuur. 
Als ik haar nu in mijn kleine huisje op de heuvel 
had, zou ik haar van achteren nemen. Dat tennis-
leskontje zou veel intuïtiever naar achteren duwen. 
Ja, lekker wijffie, duw maar naar achteren. Lekker 
meissie dat je bent. Ik vergeef je je spottende ge-
zicht, want je bent een schatje in bed.
Kijk me maar over je schouder aan met die bril op. 
Lieverd. Je hebt je bril op, maar je ligt op je buik 
met je prachtige kont in de lucht en je kutje laat me 
binnen. Je bent een prachtig vrouwelijk dier. We 
spelen dat we kindjes maken. Ik hou van  je!
Maar goed, die meisjes van het Sweet Briar-Fur-
Patch gaven mijn meisjes flink op hun lazer. Dat 
zul je altijd zien: word ik weer opgescheept met 
een beroerde meisjesschool. Maar wat geeft het. 
Je kunt hier beter wel dan niet zijn. Een meisjes-

school lijkt een behoorlijk veilige plek nu we ten 
strijde trekken.
Ik heb me hier pas twee dagen geleden gemeld. 
Ze hadden op het laatste moment een schrijver 
nodig. Nou ja, een maand geleden. Maar in de 
academische wereld is dat op het laatste moment. 
Iemand had me aanbevolen en dus namen ze me 
aan zonder mijn boeken te lezen. Ze hadden alleen 
de cv gelezen, die er goed uitziet: Leon David, 
Yale ’86, drie romans. Maar ze hadden die romans 
moeten lezen voor ze me hiernaartoe haalden. Ik 
heb de klus aangenomen, omdat het een goede 
oneliner voor mijn vrienden is: ‘Ik zit een maand als 
writer-in-residence op een meisjesschool.’ Moesten 
ze allemaal om lachen.
Maar ik weet niet of het wel zo lollig is. Ik heb 
in achtenveertig uur negen keer gemasturbeerd. 
Dat is veel te veel op mijn leeftijd, op drie jaar na 
veertig. Ik zie eruit alsof ik twee blauwe ogen heb. 
Ik raak te veel zaad kwijt. Al mijn voedingsstoffen 
gaan naar mijn lul. Afghanistan kan me wat, de 
regering moet voedselpakketten op míj droppen! 
Drop maar op mijn lul. Ik ben zo hitsig omdat ik 
joods ben. Joden weten dat hun leven voortdurend 
in gevaar is en daarom zijn ze zo hitsig. Het is 
onsmakelijk. We krijgen ze binnenkort vast weer 
op onze nek. Ik denk dat joden alien-bloed hebben. 
Een of ander buitenaards wezen heeft vijfduizend 
jaar geleden een sexy jodin geneukt in de woes-
tijn. Daarom worden we gehaat. We zijn voor een 
deel alien. Hoe verklaar je anders Einstein, Freud,  
Gershwin en Lewinksy?
Als Lewinsky niet zo geil en slim was geweest, had 
ze nooit aan Clintons lul kunnen zuigen. Goed, hij 
was een vrij makkelijk doelwit, maar toch, er was 
een hoop vernuft, lef en seksdrive voor nodig om 
de president van de Verenigde Staten te pijpen. Ze 
is de Einstein van de seks. En als hij niet bezig was 
geweest met zijn pijp-impeachment, dan had hij mis-
schien iets kunnen doen in het Midden-Oosten en 
dan zouden we nu niet doldraaien, bombarderen 
en gebombardeerd worden.
Nou, het wordt mij allemaal te veel. En nu is het 
tijd voor de lunch. Ik heb twee uur zitten schrijven, 
me voorgesteld dat ik Goolagongs kutje likte, te-
ruggedacht aan dat Franse kutje en gesmacht naar 
het kutje van dat meisje van het Fur-Patch. Dus ga 
ik naar de eetzaal, waar ik omringd zal zijn door 
zeshonderd echte vagina’s. Geen denkbeeldige. 
Echte. Verrukkelijk. Prachtig. En er wordt op ge-
zeten terwijl de meisjes eten. Ongelooflijk. Ik zit in 
een womb shelter. Laat die bommen maar komen.

Vertaling: Dirk-Jan Arensman
Vertaling van ‘Womb Shelter’. Gepubliceerd in U. Baer, 
110 Stories, New York Writes after September (2002).
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Sam Lipsyte is een geboren New Yorker. Hij was redac-
teur bij het tijdschrift Feed en frontman van de noise rock 
band Dungbeetle. Sam Lipsyte kreeg les van de beruchte 
Gordon Lisch, bekend als redacteur van schrijvers als Ray-
mond Carver en Amy Hempel. Hij heeft gepubliceerd in 
The Quarterly, 5_Trope, Nerve, Aedon, Mother Jones, Spin en 
Open City Magazine en debuteerde met een bundel korte 
verhalen, Venus Drive. Lipsyte is ook de schrijver van twee 
romans, The Subject Steve en Home Land.
Zijn verhalen worden omschreven als a modern buffet of 
hope, lust and loss.

De rouwspecialist
Hij had er een eeuwigheid over gedaan om het 
adres te vinden, zelfs met behulp van zijn bedrijfs-
plattegrond. Hij had de bovengrondse metro geno-
men en een heel eind in de richting van de rivier 
gelopen. Het huis was een bakstenen geval in een 
rustig straatje, tuintegels, bloemen, een paar plastic 
tuinkabouters. Een van de kabouters was platge-
reden en de oprit was eigenlijk meer een stukje 
zieltogend gras tussen stroken beton, maar al met 
al zag het er best aardig uit. Op de welkomstmat 
bij de voordeur stond ‘Familie O’Reilly’.
Lewis voelde ogen op zich gericht vanachter de 
vitrage voor het raam, hij vroeg zich af of je echt 
andermans ogen kon voelen prikken, hij klopte 
aan.
Hij deed dit werk nog niet zo heel lang.
De man in de deuropening was lang en ongescho-
ren. Zijn ogen, die Lewis nu kon zien, zagen er 
opgezwollen en waterig uit.
‘Ja.’
‘Ik zoek James O’Reilly,’ zei Lewis.
‘Ja.’
‘Mag ik binnenkomen?’
‘Waarom? Wat wilt u me verkopen?’
‘Niets.’
‘Waarom wilt u dan binnenkomen?’
‘Ik moet met u praten.’
‘Gaat dit over Jezus? Gaat u me nu de Blijde Bood-
schap verkondigen? Dat kan ik nu echt even niet 
hebben, oké?’
‘Het gaat niet over de Blijde Boodschap,’ zei Le-
wis.
‘Waarover dan?’
‘Uw vrouw is dood.’
De man staarde Lewis een paar tellen aan.
‘Bent u gekomen om me dat te vertellen? Dat weet 

ik al. Dat is ze al een paar maanden. Ze ging op 
een dag naar haar werk en dat was het laatste... 
o, shit.’
De man begon zachtjes te snikken. Lewis legde 
zijn hand op zijn schouder, hij wreef erover zoals 
hij het had geleerd.
‘Kom, dan gaan we binnen even praten.’
Drank was slecht voor het proces, maar Lewis nam 
toch een biertje aan van de man. Ze gingen aan de 
eetkamertafel zitten en namen een slok. De tafel lag 
bezaaid met kiekjes van een vrouw die ongeveer 
even oud was als de man, soms poserend met hem 
of met een klein meisje. Aan de muur hing een kin-
dertekening van het huis waarin ze zich bevonden. 
Op het bleke kleurkrijtzonnetje in een hoek van de 
tekening was een foto van de vrouw geplakt.
‘Dat heeft ons dochtertje gedaan,’ zei de man. ‘Ik 
had haar verteld dat haar moeder nu in de zon 
leeft.’
‘Dat is een mooie gedachte,’ zei Lewis.
‘Ik wist niet wat ik haar anders moest vertellen. 
Maar wie bent u in godsnaam?’
‘Ik ben een rouwspecialist,’ zei Lewis.
‘Wablief?’
‘Mijn bedrijf is ingehuurd door de gemeente. We 
werken met de familie van de slachtoffers.’
‘Ik heb al met een paar hulpverleners gepraat.’
‘Ik ben geen hulpverlener.’
Lewis stak een hand in zijn schoudertas en legde 
het O’Reilly-dossier op tafel. Foto’s, uitgeprinte e-
mails, bankafschriften, hotelkwitanties. Allemaal 
vervalst, maar Lewis moest toegeven dat de kwa-
liteit de laatste tijd enorm was verbeterd.
‘Wat is dat allemaal?’ vroeg de man.
‘Het is een verhaal dat ik u ga vertellen.’
‘Wat voor verhaal?’

Sam Lipsyte
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‘Een verhaal waardoor u zich een tijdje slecht zult 
voelen. Maar later zult u zich veel beter voelen dan 
wanneer ik het u niet had verteld.’
Dit kwam rechtstreeks uit de handleiding en Lewis 
was trots dat hij het letterlijk had onthouden.
‘Ik voel me nu al slecht.’
‘Dan zult u het niet erg vinden als ik begin. Het 
komt in feite hierop neer: uw vrouw had een ver-
houding. Ze heeft jarenlang heel wat relaties gehad, 
maar de laatste tijd was het tamelijk serieus gewor-
den met een man van haar werk, ene Wilkinson.’
‘Wilkinson? Die dikke eikel? Ze zat altijd over hem 
te zeuren.’
‘Dat zou ik niet weten,’ zei Lewis. ‘Maar kijkt u 
zelf maar.’
Hij schoof een paar foto’s over de tafel heen. Op de 
meeste lag de vrouw in bed met een dikke jonge-
man. Op enkele zaten ze samen op een terrasje. Op 
één foto liepen ze samen in een sanitairshop.
‘O, godverdomme,’ zei de man en hij begon weer 
te snikken. ‘Ik vermoord die klootzak.’
‘Wilkinson is tegelijk met uw vrouw omgekomen,’ 
zei Lewis. ‘Hij had geen familie.’
Nu schoof Lewis de financiële bewijsstukken naar 
de man toe.
‘Wat is dat?’
‘Ze probeerde geld van u te stelen. Wilkinson hielp 
haar het te verbergen.’
‘O, jezus! Wat nog meer? Wat nog meer?’
‘Dat is alles,’ zei Lewis en hij leunde achterover op 
zijn stoel met zijn schoudertas op schoot. ‘U mag 
dit materiaal houden.’
De man liet zijn hoofd op zijn armen zakken.
‘Waarom hebt u me dit in godsnaam verteld?’
‘Het is een service van de gemeente,’ zei Lewis.
‘Maar waarom?’

‘Soms kan een vreselijke waarheid iemand louteren 
van een schijnbaar onoverkomelijk verdriet,’ zei  
Lewis. Dat kwam uit een oudere, in onbruik ge-
raakte handleiding die Lewis had gevonden toen 
hij een keer op kantoor had rondgesnuffeld. Hij 
vond de bloemrijke zinnen prachtig en had er stie-
kem een paar overgenomen voor zijn sessies.
‘U bedoelt dat je het van je af kunt zetten?’ vroeg 
de man.
‘Precies,’ zei Lewis.
In de trein terug naar kantoor keek Lewis door 
de vuile raampjes naar de rijen huizen. Ze waren 
allemaal identiek, maar om de een of andere re-
den meende hij de woning van O’Reilly te kunnen 
onderscheiden. Die man zou er slecht aan toe zijn 
als hij eenmaal van de shock was bekomen. Maar 
hij was nog relatief jong en uiteindelijk zou hij zijn 
huwelijk gaan beschouwen als een betreurenswaar-
dige episode waaraan hij desondanks een liefheb-
bende dochter had overgehouden. Misschien zou 
hij af en toe nog van zijn vrouw dromen, maar dan 
zou het gaan over haar verraad met die dikzak 
van een Wilkinson, in plaats van over haar dood 
in de vlammen. Anders was hij misschien eeuwig 
blijven rouwen en zou hij nooit meer gelukkig zijn 
geworden. De service was misschien niet helemaal 
perfect, maar het was zo’n beetje het enige wat ze 
konden doen in de strijd tegen het verdriet.

Vertaling: Manon Smits

Vertaling van ‘The Grief Technician’. Gepubliceerd in U. Baer, 
110 Stories, New York Writes after September (2002).
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Hoewel de dichter, kunstcriticus, non-fictie auteur en universitair 
docent Luis H. Francia al sinds de vroege jaren ’70 in New York 
woont en werkt kan hij de stad waar hij geboren werd, Manilla, 
maar moeilijk vergeten. Dat blijkt bijvoorbeeld uit zijn meest 
bekende werk, het semi-autobiografische Eye of the Fish: A Personal 
Archipelago, waarin hij zijn Filippijnse wortels verkent door middel 
van reisverhalen, memoires en journalistiek getinte bijdragen. 
Ook stelde hij bloemlezingen van Filippijnse poëzie samen en 
publiceerde hij enkele historische werken over de Filippijnen. 
Luis H. Francia publiceerde drie dichtbundels: Her Beauty Likes Me 
Well (1979), The Arctic Archipelago and Other Poems (1992) en Museum 
of Absences (2004). Uit deze laatste bundel, die overduidelijk de 
sporen draagt van de aanslagen van 11 september 2001 en waarin 
de dichter op een zeer persoonlijke manier graaft in universele 
thema’s als dood, gemis en goed, selecteerden we twee gedichten: 
‘September 11, 2001’ en ‘What Picasso and Gaugain Would Have 
Seen on the Seven Train’. 

Wat Picasso en Gauguin gezien zouden hebben in Trein Zeven

	 I

In	zijn	volle	stalen	lengte	troept	een	imperium
samen,	omcirkelde	de	aardbol
in	die	zonderlinge	mijlen	van	Flushing	tot	Times	Square:

Morgen,	mobiel	en	marcheren.

Aan	dromen	vastgehaakt,	door
de	naaisteek	en	draad	van	legendarische	lompen	heen,
maken	ze	zich	klaar	voor
offergaven	van	emmer	en	prullenmand,
zoeken	ze	op	computers	naar	tekens	van	het	heilige,
en	beschouwen	ze	de	cursor	als
de	god	van	onzichtbare	zaken

What	Picasso	and	Gaugain	would	have	seen	on	
the	seven	train

																								I.
	

Throughout	its	steely	length	an	empire
crowds	together,	the	globe	circumscribed
in	those	odd	miles	from	Flushing	to	Times	Square:
	

Morning,	mobile	and	marching.
	

Wired	on	dreams,	through
the	stitch	and	thread	of	fabulous	rags,
they	ready	themselves	for	
offertories	of	bucket	and	wastepaper	basket,
they	search	computers	for	signs	of	the	sacred,	
and	look	upon	the	cursor	as
the	god	of	invisible	things
	

©	Gene	Brown,	for	The	Third	Queens	International	
Poetry	Festival	10/12/2006,	www.movementone.org
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	 II

Het	doek	volgens	Pablo,
die	zelden	in	zijn	geheel	nam
wat	hij	uit	elkaar	kon	krijgen:
In	die	volgepropte	wagons	zou	hij	ze
allemaal	uit	elkaar	hebben	geknipt	hebben,	armen	uit	schouders	gelicht,
welvingen	verdraaid	om	de	schedel	te	grijpen.
Een	neus	kijkt,	ogen	luisteren,	oren	strijken	als	vogels	neer.	

Bij	Grand	Central,	Times	Square,	stapt	de	menigte
uit,	lijnen	spatten	uit	elkaar	op	zoek	naar
geschiedenis,	massa	en	stierengevecht	in	beweging.

Het	doek	volgens	Paul:
Hij	haalt	de	Zeven	neer,
grommend	naar	een	halte	waar	hij	zit,	
zoals	een	eiland	drijvend	in	een
gesternte,	wolkenkrabbers	een	rij	
palmbomen,	stierenkop	nu	lijkbleke	maan-	
schemering	gezicht,	zon	lidmaat,	bloemen	van	

vrouwenlichamen,	opnieuw	in	elkaar	gezet,	eenheid:
Verhalen	verdicht	op	zoek	naar	lijn.

	 	 	

III

Van	doek	naar	doek	vervolgt
de	Zeven	kronkelend	zijn	weg,	ijzeren	slagader		
die	de	rode	bloedcellen	van	de	stad	draagt,
elk	een	drager	van	zuurstof	voor	de	onafgebroken
slagaders	en	spieren	van	een	metropool,
elke	arbeider	een	geheime	Moctezuma,
Chief	Crazy	Horse,	Lapu-Lapu	erop	uit
om	de	Nieuwe	Wereld	te	heroveren,
om	van	Manhattan	de	kritische	blik	te	verduren	

die	elke	dag	onthoudt	en	elke	nacht	hun	gezichten	vergeet.

Opgloeiend,	mompelend	van	toen	de	eerste
voet	viel,	vluchtte,	verdreven	van	zijn	plek,	O	vurige	
reiziger,	gevoed	door	verlangen,	verruil	uw	ploegen
voor	aandelen,	uw	levens	voor	messen
verenigd	en	verspreid.

Zorg	voor	uw	doden	die	altijd	nabij	zijn
die	altijd	herinneren,	en	de	nacht
nooit	loslaten.

																								II.
	

The	canvas	according	to	Pablo,
who	rarely	took	whole
what	he	could	disassemble:	
In	those	packed	cars	he	would	have
cut	them	all,	arms	lifted	from	shoulders,
curves	angled	to	grasp	the	skull.
A	nose	looks,	eyes	listen,	ears	perch	like		

[	birds.
	

At	Grand	Central,	Times	Square,	the	crowds
alights,	lines	explode	in	search
of	history,	mass	and	tauromachy	in	motion.
	

The	canvas	according	to	Paul:
He	casts	the	Seven,
roaring	to	a	halt	where	he	sits,
as	an	isle	afloat	in	a	
constellation,	skyscrapers	a	grove	of	palm
trees,	bull’s	head	now	a	livid	moon–	
dusk	face,	sun	limb,	flowers	of
	

women’s	bodies,	reassembled,	whole:
Histories	condensed	in	search	of	line.
	

																								III.
	

From	canvas	to	canvas	the
Seven	winds	its	way,	iron	artery	
bearing	the	city’s	red	blood	cells,
each	a	bearer	of	oxygen	for	the	ceaseless
arteries	and	muscles	of	a	metropolis,
each	worker	a	secret	Moctezuma,
Chief	Crazy	Horse,	Lapu	Lapu	bent	on
retaking	the	New	World,
enduring	Manhattan’s	scrutiny	that
	

each	day	memorizes	and	each	night	forgets		
[	their	faces.

	
Burnished,	murmurous,	ever	since	first
foot	fell,	fled,	forced	out	of	place,	O	voyager
fierce,	fed	on	desire,	turn	your	ploughs
into	shares,	your	lives	into	knives
compacted	and	diffuse
	

Take	care	of	your	dead	who	always	are	near,
who	always	remember,	and	never
let	go	of	the	night
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11 September 2001

Het	blauw	die	dag	hield	een	belofte	in.
Wie	zou	gedacht	hebben	dat	de
Belofte	dood	was?
Wie	zou	gedacht	hebben	dat	legendarisch
Staal	zou	trillen,	dan	vallen,	veranderen
In	een	stortvloed	van	vuur,	forten	van	verdriet?
Wie	zou	gedacht	hebben	dat	die
Dag	vastenavond	de	vasten
Te	snel	had	voorspeld,	die	Dinsdag
Zwaar	van	botten	en	stof,	de	plotse
Bloei	van	gevleugelde	giftige	bloemen?

Steen	en	staal	barstten,	zoals	het	hart.
Steen	en	staal	vlogen,	langs	
Verbijsterde	vogels	en	lichamen.
Mijn	heidense	geest	keek	maar	kon
Het	gulzige	duister	niet	grijpen	dat
Zulke	kleine	porties	uren	verslond
En	steek	en	zoom	van	alledaagse	handelingen	afbeet:
De	ochtendlijke	nonchalance	in	de	schaduw	van	de	passie,
De	avondlijke	plannen	bij	de	koffie,
Het	kattengejank	van	een	peuter,	het	mokken	van	geliefden
Dat	goedgemaakt	moet	worden	met	kirren,	een	kus—
Muntstukken	dagelijks	gedropt	of	weggenomen	
Uit	het	offerblok	van	de	sterfelijkheid.

Deze	onschuldigen,	jagend	door
De	wolkenverslindende	straten,	leken	op	boetelingen
Voortbewogen	door	de	trilling	van	een	woedende	lucht,
Verbonden	in	een	orgie	van	ledematen,	nu
Voor	altijd	zo	vrij	als	een	vogel	in	de	lucht.
Hun	gekke	dans	doet	diegenen	lachen	
Die,	levend	in	de	terreur	van	de	vreugde,
Alleen	leven	voor	de	vreugde	van	de	terreur.		
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Woensdag-as	wekte	ons.
Donderdag	was	een	aalmoes,	maar	waar
Was	de	redder	om	onze	modderige	voeten
Te	wassen?	En	indien	Vrijdag	goed	zou	zijn,	
Was	dat	dan	vanwege	het	lamsbloed	dat
De	rots	en	het	puin	van	onze	dagen	doordrenkte?
Bij	het	krieken	van	de	dag	van	de	zon
Ontkiemden	geen	torens,	geen	dode	mannen	of	vrouwen,
Geen	afgemaakte	kinderen	verrezen,
Want	dood	is	een	blijvend	geschenk.
In	de	pijn	die	mij	vasthoudt
Als	een	schrijnend	schijnende	ster,
In	dit	gedicht	dat	dienst	doet	als	mijn
Vlag,	mijn	herdenking,	kelk	en
Halvemaan	van	mijn	religie,	zijn	de	
Gezichten	die	allen	beminden	en	werden	bemind,
Zijn	de	stemmen	van	het	onuitsprekelijke,
Zijn	de	alfabetten	die	wij	bewenen	en	waaruit	wij	
De	taal	en	de	les	vormen	voor	de	levenden.	
Moslim	en	jood,	christen	en	Hindoe,
Boeddhist,	agnost,	atheïst–

Allen	zijn	gegaan	maar	niet	verloren.
In	elk	van	hun	doden	leven	wij
In	elk	van	onze	levens	zijn	zij	geboren.

Vertaling: Koen Stassijns

September 11, 2001

The	blue	that	day	held	a	promise.
Who	would	have	thought	the
Promise	was	death?
Who	would	have	thought	storied
Steel	would	tremble,	then	tumble,	turn
Into	torrents	of	fire,	castles	of	grief?
Who	would	have	thought	that
Day	a	mardi	gras	auguring
Too	soon	the	season	of	lent,	Tuesday
Fat	with	bone	and	dust,	the	sudden
Bloom	of	winged	and	poisonous	flowers?

Stone	and	steel	burst,	and	so	did	the	heart.
Stone	and	steel	flew,	alongside
Astonished	birds	and	bodies.
My	infidel	mind	saw	but	could
Not	grasp	the	greedy	dark	that
Devoured	such	small	portions	of	hours,
Bit	off	the	stitch	and	hem	of	ordinary	acts:
The	morning	sprawl	in	the	shade	of	passion,
The	evening’s	plans	over	coffee,
An	infant’s	caterwaul,	the	lovers’	sulk
To	be	repaired	by	a	coo,	a	kiss—
Coins	daily	dropped	or	taken
from	the	alms-box	of	mortality.

Those	innocents	looked,	rushing	through
The	cloud-swallowed	streets,	like	penitents
Propelled	by	the	pulse	of	an	angry	air,
Bound	in	an	orgy	of	limbs,	now
Forever	footloose	and	fancy	free.
Their	mad	dance	brings	smiles	to	those
Who,	living	in	terror	of	joy,
Live	only	for	the	joy	of	terror.

Wednesday	ash	awoke	us.
Thursday	was	maundy,	but	where
Was	the	savior	to	wash	our	muddied
Feet?	And	if	Friday	were	good
Was	it	for	the	blood	of	lambs	soaking
The	rock	and	rubble	of	our	days?
At	dawn	of	the	day	of	the	sun
No	towers	grew,	no	dead	men	or	women,
No	slain	children	arose,
For	death	is	a	permanent	gift.
In	the	sorrow	that	holds	me
Like	a	terrible	shining	star,
In	this	poem	that	serves	as	my
Flag,	my	memorial,	chalice	and
Crescent	of	my	religion,	are	the
Faces	of	which	each	loved	and	was	loved,
Are	the	voices	of	the	unutterable,
Are	the	alphabets	we	mourn	and	from	which	we
Form	the	language	and	lesson	for	the	living.
Muslim	and	Jew,	Christian	and	Hindu,
Buddhist,	agnostic,	atheist—

All	have	gone	but	are	not	lost.
In	each	of	their	deaths	we	live.
In	every	one	of	our	lives,	they	are	born.
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De rode strik

Toen ik de volgende avond naar de plek liep waar 
het gebeurd was, vond ik haar kleine, rode strik-
je.

Ik nam het mee, gooide het op tafel en zei: Mijn 
god, mijn god.

Kijk er maar eens goed naar en Ik kijk ernaar, zei 
oom Matt. En we zullen het nooit vergeten, waar of 
niet? Het eerste wat we moesten doen, was de hon-
den vinden, natuurlijk. Wat bleek: ze zaten op een 
kluitje achterin... die plek waar de kleine kinderen 
heen gaan, met van die plastic ballen in kooien, ze 
houden er verjaardagsfeestjes en zo... op een kluitje 
in een soort nest van boomafval dat daarheen was 
gesleept door het dorp.

Nou, we zetten dat afval in de hens en schoten ze 
alledrie neer toen ze eruit renden.

Maar die mevrouw Pearson, die alleen... nou, die 
zei dat het er vier waren, vier honden, en de vol-
gende avond kwamen we erachter dat de vierde 
Mullins Run in was gekomen en Sadie van de El-
liotts had gebeten en dat de witte Muskerdoo die 
van Evan en Millie Bates van daarnaast was.

Jim Elliott zei dat hij Sadie zelf af zou maken en 
leende mijn geweer om het te doen, en hij deed 
het nog ook. Vervolgens keek hij me recht in mijn 
ogen en condoleerde me, en Evan Bates zei dat hij 
het niet kon, en of ik het wilde doen. Maar uitein-
delijk leidde hij Muskerdoo in elk geval naar een 
soort weide die ze het Concours noemen, waar ze 
barbecues houden en zo, en hij gaf hem een droe-
vig trapje (een zachte trap, er zat niks gemeens in 
Evan) als hij naar hem uitviel. Jezus, Musker! zei 
hij dan - en  toen hij er klaar voor was dat ik het 
deed, zei hij oké, nu, en ik deed het, en na afloop 
zei hij gecondoleerd.

Rond middernacht vonden we de vierde, die op 
zichzelf zat te kluiven achter het huis van Bourne, 
en Bourne kwam naar buiten met een zaklantaarn 
in zijn hand toen we hem afmaakten en hij hielp 
ons hem in de kruiwagen te leggen naast Sadie en 
Muskerdoo. Ons plan was... dokter Vincent had 
gezegd dat dat het beste was... de honden die we 
vonden te verbranden, zodat andere dieren niet... 
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je weet wel, door van de lijken te vreten... hoe dan 
ook, dokter Vincent zei dat het het beste was om 
ze te verbranden.

Toen we de vierde in de kruiwagen hadden, zei mijn 
Jason: Meneer Bourne, hoe zit het met Cookie?

Nou nee, ik geloof het niet, zei Bourne.

Het was een ouwe vent en hij had die ouwe-kerel-
tederheid voor de hond, aangezien die zo’n beetje 
het enige was wat hij nog had op deze wereld. Hij 
noemde ’m bijvoorbeeld altijd vriend-van-me, zo 
van: Wat dacht je van een wandelingetje, vriendje-
van-me?

Maar het is toch voornamelijk een buitenhond?  
zei ik.

Het is bijna volledig een buitenhond, zei hij. Maar 
toch geloof ik het niet.

En oom Matt zei: Nou, Lawrence, ik ben hier van-
avond om het zekere voor het onzekere te nemen. 
Volgens mij begrijp je dat wel.

Ja, zei Bourne. Ja zeker.

En Bourne bracht Cookie naar buiten, en we keken 
even.

Eerst leek het prima met haar te gaan, maar toen 
zagen we dat ze iets raars deed, waarbij er een ril-
ling door haar heen ging en haar ogen ineens nat 
werden, en oom Matt zei: Lawrence, doet Cookie 
dat normaal ook?

Nou, eh... zei Bourne.

En er ging nog een rilling door Cookie heen.

O, jezus, zei meneer Bourne, en hij ging naar bin-
nen.

Oom Matt zei dat Seth en Jason fluitend het veld 
in moesten kuieren en dat Cookie dan zou volgen, 
wat ze ook deed, en oom Matt rende erachteraan 
met zijn geweer en hoewel hij, nou ja, niet echt een 
renner was, bleef hij uit pure wilskracht toch aardig 
bij, alsof hij er zeker van wilde zijn dat het goed ge-
beurde. Ik was dankbaar dat hij erbij was, want ik 
was te moe in mijn hoofd en mijn lichaam om nog 
te weten wat goed was, en ik ging op de veranda 
zitten en hoorde algauw een klein plopje.

Toen kwam oom Matt terug van het veld, stak zijn 
hoofd naar binnen en zei: Lawrence, weet je of 

Cookie contact heeft gehad met andere honden? 
Was er misschien een andere hond of andere hon-
den waar ze mee gespeeld heeft, die ze heeft ge-
beten of zo?

O, maak dat je wegkomt,  zei Bourne.

Mijn god, Lawrence, zei oom Matt. Denk je dat ik 
dit leuk vind? Denk je eens in wat ik heb doorge-
maakt. Denk je dat dit een lolletje voor mij, voor 
ons, is?

Er viel een lange stilte en toen zei Bourne dat, nou 
ja, de enige die hij kon bedenken een terriër bij 
de pastorie was, Cookie en hij speelden soms als 
Cookie zich los had getrokken.

Toen we bij de pastorie kwamen, condoleerde pa-
ter Terry ons en bracht Merton naar buiten, en we 
keken heel lang, maar Merton rilde helemaal niet 
en zijn ogen bleven droog, weet je wel, gewoon, 
normaal.

Ziet er prima uit, zei ik.

Het gaat ook prima met hem, zei pater Terry. Moet 
je kijken: Merton, kniel.

En Merton rekte zich hondachtig uit, zodat hij een 
soort buiging maakte.

Kan best in orde zijn, zei oom Matt. Maar hij kan 
ook nog in een vroeg stadium van de ziekte zijn.

Nou, dan zal ik ’m in de gaten moeten houden, 
zei pater Terry.

Ja, hoewel, zei oom Matt. Zou het, aangezien we 
helemaal niet weten hoe het zich verspreidt, niet 
kunnen dat we in een voor-alle-zekerheid-achtige 
situatie zitten? Ik weet het niet, ik weet het echt 
niet. Ed, wat denk jij?

En ik wist niet wat ik dacht. Het bleef de hele tijd 
maar rondmalen in mijn hoofd, ervoor en erna, 
bijvoorbeeld dat ze op dat voetenbankje ging staan 
om dat lint in te doen en in zichzelf van die da-
mesachtige dingetjes zei, zoals Nou Wie Zullen Er 
Allemaal Zijn, Zullen Ze Taart Hebben?

Je stelt toch hopelijk niet voor om een kerngezonde 
hond af te maken, zei pater Terry. En oom Matt 
haalde een rood lint uit het zakje van zijn overhemd 
en zei: Pater, heeft u enig idee wat dit is en waar 
we het gevonden hebben?
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Maar het was niet het echte lint, niet Emily’s lint, 
dat ik de hele tijd in mijn zak had gehouden. Het 
was een roziger tint rood en wat groter dan het 
echte lint, en ik herkende het als een lint dat uit het 
kleine doosje op Karens kaptafel kwam.

Nee, ik weet niet wat dat is, zei pater Terry. Een 
haarlint.

Ik zal die avond ik elk geval nooit meer vergeten, 
zei oom Matt. Wat we allemaal voelden. Ik zal er 
in elk geval voor zorgen dat niemand hoeft door te 
maken wat wij die avond moesten doormaken.

Daar heb ik helemaal niets op tegen, zei pater 
Terry.

Het is waar dat je niet weet wat dit is, zei oom Matt, 
en hij deed het lint weer in zijn zak. Je hebt hier echt 
totaal geen ervaring mee.

Ed, zei pater Terry tegen mij. Een volmaakt ge-
zonde hond afmaken heeft niets te maken met...

Misschien gezond, maar misschien ook niet, zei 
oom Matt. Is Cookie gebeten? Nee, dat is Cookie 
niet. En was Cookie besmet? Ja, dat was ze. Hoe is 
Cookie besmet? Dat weten we niet. En dan heb je 
jouw hond, die met Cookie in contact is geweest, 
precies zoals Cookie in contact is geweest met het 
dier waarvan bekend is dat het besmet is, namelijk 
door er dicht bij in de buurt te komen.

Dat was het gekke van oom Matt, ik bedoel gek in 
de zin van geweldig, bewonderenswaardig. Zoals 
hij plotseling pal stond, want voorheen... Ik bedoel, 
tuurlijk, hij was dol op die kinderen, maar hij was 
nooit bepaald... Ik bedoel, hij praatte zelfs zelden 
met ze, en met Emily al helemaal niet, aangezien ze 
de jongste was. Meestal scharrelde hij heel stilletjes 
door het huis, vooral sinds januari, toen hij zijn 
baan kwijtraakte. Hij ontliep de kinderen eigenlijk, 
een beetje beschaamd bijna, alsof hij wist dat ze, 
als ze ouder waren, nooit de werkloze, rondlum-
melende oom zouden zijn, maar de eigenaren van 
het huis waar hun werkloze, rondlummelende oom 
etc. etc.

Maar waarschijnlijk realiseerde hij zich pas door 
haar kwijt te raken hoeveel hij van haar hield, en 
deze plotselinge kracht... concentratie, zekerheid, 

of wat dan ook... was een troost, want om eerlijk 
te zijn ging het helemaal niet goed met me... Ik 
was altijd dol geweest op de herfst, en nu was het 
volop herfst en je kon de rook van het hout en de 
gevallen appels ruiken, maar de hele wereld was 
in mijn ogen, gewoon, je weet wel, vlak.

Het is alsof je kind een soort vat is waar al het 
goede in zit. Ze kijken zo liefdevol naar je op, ver-
trouwen erop dat je voor ze zult zorgen, en dan, 
op een avond... wat me dwarszit, wat ik maar niet 
van me af kan zetten, is dat terwijl zij... terwijl er 
gebeurde wat er gebeurde, dat ik... Ik was naar 
beneden geslopen om mijn e-mail te checken, zie je, 
dus terwijl... terwijl er gebeurde wat er gebeurde, 
daar op het schoolplein, een paar honderd meter 
verderop, zat ik te typen... te typen...! wat, nou ja, 
oké, daar is niks mis mee, ik kon het niet weten, en 
toch... begrijp je wat ik bedoel? Als ik gewoon was 
opgestaan van achter mijn computer en naar boven 
was gelopen en om de een of andere reden naar 
buiten was gegaan, om wat voor reden dan ook, 
het schoolplein over was gestoken, dan, geloof me, 
dan is er geen hond ter wereld, hoe dol ook...

En mijn vrouw dacht er net zo over en was sinds de 
tragedie onze slaapkamer niet meer uitgekomen.

Dus u zegt nee, pater? vroeg oom Matt. U wei-
gert?

Ik bid elke dag voor jullie, zei pater Terry. Wat jul-
lie doormaken, dat zou nooit iemand door moeten 
maken.

Ik mag die man niet, zei oom Matt toen we bij de 
pastorie wegliepen. Ik heb hem nooit gemogen en 
ik zal hem nooit mogen ook.

En dat wist ik. Ze hadden samen op de middel-
bare school gezeten en er was iets geweest met een 
meisje, iets met een date-op-het-laatste-moment 
voor het examenfeest wat niet in het voordeel van 
oom Matt was afgelopen, en nog wat geduw en 
getrek op een sportveld geloof ik, wat gescheld, 
maar dat was allemaal jaren geleden, ten tijde van 
de regering-Kennedy of zo.

Die zal niet goed op die hond letten, zei oom Matt. 
Geloof me. En als hij iets opmerkt, dan doet-ie niet 
wat nodig is. Waarom niet? Omdat het zijn hond 
is. Zijn hond. Alles wat van hem is? Dat is speciaal, 
staat boven de wet.

Hij begrijpt het niet, zei oom Matt. Hij was er niet 
bij die nacht, hij heeft niet gezien hoe jij haar naar 
binnen droeg.

En	mijn	vrouw	dacht	er	net	zo	over		
en	was	sinds	de	tragedie	onze	slaapkamer		
niet	meer	uitgekomen.
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Nou, om eerlijk te zijn had oom Matt me haar ook 
niet naar binnen zien dragen, aangezien hij even 
weg was om een video te huren... maar toch, ja, 
ik wist wat hij bedoelde met pater Terry, die altijd 
nogal een ego had gehad, met dat zilverkleurige 
haar met die golven erin, en hij had ook een stel ge-
wichten in de kelder van de pastorie liggen, trainde 
twee keer per dag en had eigenlijk een heel indruk-
wekkend lichaam, waar hij mee pronkte, vond ik, 
vonden we allemaal, door zijn priestergewaden 
misschien een tikje te krap te bestellen.

De volgende ochtend was oom Matt tijdens het 
ontbijt heel stil en uiteindelijk zei hij dat hij mis-
schien maar een klein, werkloos kereltje was dat 
niet de opleiding had die sommige andere mensen 
hadden genoten, maar dat liefde liefde was, en 
iemands nagedachtenis eren iemands nagedachte-
nis eren, en of hij, aangezien hij die dag toch geen 
grootse plannen had, mijn truck mocht lenen, zodat 
hij op het parkeerterrein van de Burger King kon 
gaan staan om in de gaten te houden wat er bij de 
pastorie gebeurde, een beetje ter ere van Emily?  
Het punt was: we gebruikten die truck eigenlijk 
niet meer en dus... het was een heel onzekere tijd, 
weet je, en ik dacht: nou ja, wat als Merton echt 
ziek blijkt te zijn, op de een of andere manier ont-
snapt en iemand anders... dus zei ik dat hij de truck 
mocht lenen.

Hij zat daar heel de dinsdagochtend en -avond, ik 
bedoel, zonder ook maar één keer uit de truck te 
komen, wat voor hem... hij was normaal gesproken 
niet echt een toegewijde gozer, als je begrijpt wat 
ik bedoel. Op woensdagavond stormde hij naar 
binnen, gooide een band in de videorecorder en 
zei: Moet je kijken, moet je kijken.

En daar had je Merton op tv. Hij leunde tegen het 
hek van de pastorie, rilde, kromde zijn rug en rilde 
weer.

Dus pakten we ons geweer en gingen erheen.

Hoor eens, ik weet het, ik weet het, zei pater Terry. 
Maar ik handel het zelf af, op mijn manier. Hij 
heeft genoeg ellende gehad in zijn leven, dat arme 
beest.

Wat zeg je daar? zei oom Matt. Zeg je nou tegen 
deze man, deze vader, die onlangs zijn dochter... 
dat die hónd ellende heeft gehad in zijn leven?

Nou ja, dat wil zeggen, ik zou... ik bedoel, dat was 
waar. We kenden allemaal het verhaal van Merton, 
die uit een heel slechte buurt naar pater Terry ge-
bracht was. Zijn ene oor was er bijna af. Plus dat-ie, 

voorzover ik begrepen heb, een zenuwenaandoe-
ning had, waardoor hij soms flauwviel omdat hij te 
eten kreeg. Ik bedoel, dan raakte hij letterlijk buiten 
westen door het gespannen wachten, wat, nou ja, 
niet makkelijk geweest moest zijn.

Ed, zei pater Terry, ik zeg niet dat de ellende van 
Merton… ik vergelijk Mertons ellende niet met 
jouw...

Dat mag ik verdomme hopen, zei oom Matt.

Ik wil alleen maar zeggen dat ik ook iets kwijtraak, 
zei pater Terry.

Tjonge jonge, zei oom Matt, Tjonge jonge jonge.

Ed, ik heb een hoog hek, zei pater Terry. Hij kan 
geen kant op. Hij ligt hier altijd aan de ketting. Ik 
wil dat hij... ik wil dat het hier gebeurt, als we met 
z’n tweeën zijn. Anders is het te zielig. 

Hoe weet jij nou wat zielig is? zei oom Matt.

Verdriet is verdriet, zei pater Terry.

Bla bla bla, zei oom Matt. Ik hou het in de gaten.

Nou, later die week velde een hond die Tweeter 
Deux heette een hert in de bossen tussen het Twel-
vePlex en de Episcopale kerk, en die Tweeter Deux 
was geen grote hond, alleen maar, je weet wel, 
dol, en de DeFrancini’s wisten dat-ie een hert had 
neergelegd, omdat ie de woonkamer inkwam met 
een afgebeten voorpoot.

En die avond... nou ja, de kat van de familie De-
Francini begon door het huis te racen, en zijn ogen 
kregen een gele kleur, en op een bepaald moment 
raakte hij… terwijl hij aan het rennen was raakte hij 
zeg maar op slot, knalde tegen de plint en bezorgde 
zichzelf een hersenschudding.

Toen realiseerde ik me dat het probleem groter was 
dan we aanvankelijk dachten.

Het punt was, we wisten niet hoeveel dieren er al 
besmet waren en dat konden we ook niet weten - de 
oorspronkelijke vier honden hadden verscheidene 
dagen rondgelopen voor we ze vonden, en elk dier 
dat ze besmet hadden was nu al bijna een week 
aan de haal, en we wisten niet eens precies hoe de 
besmetting in zijn werk ging - via beten, speeksel, 
bloed, of iets dat van vacht naar vacht sprong? We 
wisten dat het met honden kon gebeuren, het leek 
met katten te kunnen gebeuren... wat ik maar wil 
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zeggen: het was gewoon een heel verwarrende en 
angstige tijd.

Dus oom Matt klom achter zijn iMac en maakte 
flyers waarin opgeroepen werd tot een dorpsver-
gadering, en bovenaan stond een foto die hij had 
gemaakt van het rode lint (niet het echte lint, maar 
het rozig-rode lint van Karen waarvan hij de kleur 
had bewerkt op de iMac om het roder te maken, 
en hij had er ook een foto van Emily’s communie 
op gezet) en onderaan stond VECHT TEGEN HET 
SCHANDAAL, en daaronder stond in kleine let-

tertjes iets in de trant van, je weet wel, dat we op 
de wereld zijn om lief te hebben wat van ons is, en 
dat als een van ons op wrede wijze heeft verloren 
wat hij liefheeft het tijd is om samen te komen en 
op te staan tegen datgene wat bedreigt waar we van 
houden, zodat niemand anders dit schandaal ooit 
nog hoeft mee te maken. Nu we deze afschuwelijke 
pijn hebben gekend en gezien, moeten we besluiten 
samen te vechten tegen alle omstandigheden die 
op enig moment in de toekomst een soortgelijk 
schandaal kunnen veroorzaken of ertoe kunnen 
bijdragen - en die flyers lieten we Seth en Jason 
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uitdelen in het dorp, en op vrijdag hadden we bijna 
vierhonderd man bij elkaar in de gymzaal van de 
middelbare school.

Bij binnenkomst kreeg iedereen een opgerolde 
VECHT TEGEN HET SCHANDAAL-poster van 
het bewerkte lint, en daarop had oom Matt ook 
- hier maakte ik eerst bezwaar tegen, tot ik zag 
hoe mensen erop reageerden - nou ja, hij had er 
piepkleine tandafdrukjes op gemaakt. Het was niet 
de bedoeling dat ze er te echt uitzagen, het was 
gewoon, nou ja, zoals hij het noemde, een symbo-
lische herinnering, en in een hoek stond Emily’s 
communiefoto en daartegenover een foto van haar 
als baby, en oom Matt had een grotere versie van 
die poster (zo groot als een linnenkast) boven het 
spreekgestoelte gehangen.

En ik was een beetje verbaasd over oom Matt, ik 
bedoel, hij getuigde van zoveel... ik had hem nog 
nooit zo gemotiveerd gezien. Dit was een gozer 
die vond dat hij een drukke dag had als hij zijn 
mail checkte en een paar keer opstond om naar de 
antenne van de tv te waggelen... en daar stond-ie 
dan, in een pak, met een rood aangelopen gezicht 
en glimmend van trots...

Nou, Matt stond op en bedankte iedereen voor zijn 
komst, en mevrouw DeFrancini, het vrouwtje van 
Tweeter Deux, hield de afgebeten voorpoot om-
hoog, en dokter Vincent liet dia’s zien van dwars-
doorsneden van de hersens van een van de vier 
honden, en op het eind nam ik het woord, alleen 
schoot ik vol en kon ik niet veel zeggen, behalve 
dat ik alle mensen bedankte, dat hun steun heel 
veel voor ons had betekend, en ik probeerde te zeg-
gen hoeveel we allemaal van haar hadden gehou-
den, maar ik kon niet verder. Oom Matt en dokter 
Vincent hadden op hun iMac, op eigen houtje (ze 
wilden mij niet lastigvallen) een, wat zij noem-
den, Driepunten Noodplan opgesteld, waarvan 
de drie punten luidden: 1) Alle dieren in het dorp 
moeten onmiddellijk onderworpen worden aan 
een Evaluatie om vast te stellen of ze Besmet zijn, 
en 2) alle Besmette of Mogelijk Besmette dieren 
moeten onmiddellijk vernietigd worden, en 3) alle 
Besmette of Mogelijk Besmette dieren moeten, als 
ze eenmaal vernietigd zijn, onmiddellijk worden 
verbrand, om de mogelijkheid van een Indirecte 
Besmetting te minimaliseren.

Toen vroeg iemand of ze alsjeblieft de betekenis 
van ‘mogelijk’ toe konden lichten.

Mogelijk, weet je wel, zei oom Matt, dat betekent 
dat het mogelijk is en dat we goede redenen hebben 
om voor mogelijk te houden dat een dier Besmet 
is, of zou kunnen zijn.

De exacte methode wordt op het moment nog ont-
wikkeld, zei dokter Vincent.

Maar hoe kunnen we zeker weten dat die beoorde-
ling eerlijk en redelijk zal zijn? vroeg die vent.

Nou, dat is een goede vraag, zei oom Matt. De sleu-
tel is dat we de beoordeling overlaten aan eerlijke 
mensen die de Evaluatie zullen uitvoeren op een 
objectieve manier die iedereen redelijk vindt. 

Vertrouw ons, zei dokter Vincent. We weten dat het 
enorm belangrijk is.

Toen hield oom Matt het lint omhoog - of eigenlijk 
een nieuw lint, heel groot, ongeveer ter grootte van 
een dameshoed , ik weet niet waar hij het vandaan 
had - en hij zei: dit lijkt misschien allemaal ver-
warrend, maar het is niet verwarrend als we ons 
herinneren dat het Hierom gaat, om een eerbetoon 
aan Dit, om het voorkomen van Dit.

Toen was het tijd om te stemmen, en de uitslag was 
iets van 393 voor en niemand tegen, waarbij een 
paar mensen zich onthielden van stemming, wat 
ik een beetje kwetsend vond, maar na de stemming 
ging iedereen staan en keek naar mij en oom Matt 
met... nou ja, ze glimlachten zo warm en sommigen 
onderdrukten zelfs tranen... het was gewoon een 
heel fijn, heel lief moment, ik zal het nooit vergeten, 
ik zal er dankbaar voor zijn tot aan mijn dood.

Na de vergadering deden oom Matt en Trooper 
Kelly en nog een paar anderen wat er gedaan moest 
worden met Merton, onder protest van de arme 
pater Terry... ik bedoel, hij was er zo van over zijn 
toeren, natuurlijk, zo over zijn toeren dat er vijf 
man nodig waren om hem tegen te houden, omdat 
hij zo fit is en zo... en toen namen ze Merton, Mer-
tons lijkje, mee naar ons huis en verbrandden het bij 
de bosrand waar we de andere ook verbrand had-
den, en iemand vroeg of we de as aan pater Terry 
moesten geven, en oom Matt zei: waarom zouden 
we het risico nemen, we hebben de mogelijkheid 
van besmetting door de lucht nog niet uitgesloten, 
en nadat we witte maskertjes hadden opgedaan die 
dokter Vincent had geregeld, schepten we Mertons 
as in het moeras.

Dit	was	een	gozer	die	vond	dat	hij	een	
drukke	dag	had	als	hij	zijn	mail	checkte	

en	een	paar	keer	opstond	om	naar	de	
antenne	van	de	tv	te	waggelen.
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Die nacht kwam mijn vrouw voor het eerst sinds de 
tragedie de slaapkamer uit, en we vertelden haar 
wat er gebeurd was.

En ik keek aandachtig naar haar om te zien was ze 
ervan vond, om te zien wat ze dacht, aangezien ze 
altijd mijn steun en toeverlaat was geweest.

Dood elke hond en elke kat, zei ze heel langzaam. 
Dood elke muis en elke vogel. Dood elke vis. En als 
iemand bezwaar maakt: ook vermoorden.

Toen ging ze weer naar bed.

Nou, dat was dan dat - ik had zo’n medelijden 
met haar, ze was gewoon zichzelf niet... Ik bedoel, 
dit was een vrouw die, als ze een spin vond, hem 

altijd in een kopje mee naar buiten nam. Hoewel, 
wat het doden van alle honden en katten betreft... 
ik bedoel, het had een bepaalde... Ik bedoel, als 
je dat inderdaad deed, dus alle honden en katten 
doodde, of ze nou besmet waren of niet, dan kon 
je daarmee garanderen, voor 100 procent, dat geen 
enkele andere vader ooit zijn... God, er is zoveel 
wat ik me niet herinner van die nacht, maar één 
ding wat ik nog wel weet is dat, toen ik haar naar 
binnen droeg, een van haar kleine klompjes op 
het linoleum viel, en dat ik, met haar nog in mijn 
armen, neerknielde om... en ze was er niet meer, ze 
was niet meer, je weet wel, aanwezig, aanwezig in 
haar lichaam. Ik was haar duizenden keren gepas-
seerd op de trap, in de keuken, had haar stemmetje 
overal in huis gehoord, en waarom had ik niet, 
waarom was ik niet elke keer naar haar toe gerend 
om alles tegen haar te zeggen wat... maar dat kun 
je natuurlijk niet doen. Dan zou een kind verknipt 
raken. Maar toch...

Wat ik maar wil zeggen is dat, als er geen honden 
en katten meer waren, de kans dat nog een va-
der zijn door een dier vermoorde kind zijn huis in 
moest dragen, waar de moeder van dat kind dan de 
rekeningen zat te betalen, voor de laatste keer van 
haar leven gelukkig of min of meer gelukkig, geluk-
kig tot het moment dat ze opkeek en zag... wat ik 
denk ik wil zeggen is dat zonder honden en katten 
de kans dat dat iemand anders overkwam (of ons 
nog een keer) daalde tot het prachtige getal Nul.

Wat de reden is dat we uiteindelijk ons beleid uit 
moesten voeren en alle honden en katten offerden 

die ten tijde van het incident in de buurt van het 
dorp waren geweest.

Maar wat het doden van de muizen, vogels en 
vissen betreft, nee, daar hadden we geen bewijs-
materiaal voor, niet op dat moment tenminste, en 
we hadden de Redelijke Verdenkingsclausule nog 
niet toegevoegd aan het Plan, en wat de mensen 
betreft, nou ja, mijn vrouw was zichzelf niet, dat 
was alles, hoewel we er algauw achterkwamen 
dat... ik bedoel, wat ze zei had iets profetisch, want 
mettertijd moesten we inderdaad een paar heel 
specifieke regels instellen met betrekking tot het 
weghalen van honden en/of katten uit een huis 
waarvan de eigenaar onredelijk deed - of de vis of 
vogel of wat dan ook - en we moesten ook bepaalde 
straffen opleggen als die mensen bijvoorbeeld een 
van de Dier Verwijderings Ambtenaren aanvielen, 
zoals een paar van hen deden, en we moesten uit-
eindelijk ook een paar richtlijnen opstellen voor het 
omgaan met individuen die het, om wat voor reden 
dan ook, zinvol vonden om onze verrichtingen te 
ondermijnen door, je weet wel, obsessief en in het 
openbaar kritiek te leveren op de Vijf- en Zespun-
ten Plannen. Gewoon heel ongelukkige mensen.

Maar dat zou allemaal nog maanden duren.

Ik denk vaak terug aan het eind van die eerste 
dorpsvergadering, aan dat staande ovatie-moment. 
Oom Matt had ook T-shirts laten bedrukken, en 
na de stemming trok iedereen het T-shirt met het 
glimlachende gezicht van Emily over zijn eigen 
shirt heen, en oom Matt zei dat-ie iedereen uit de 
grond van zijn hart wilde bedanken, en niet alleen 
namens zijn familie, die familie van hem die zo 
droevig en onomkeerbaar was beschadigd door 
deze onvoorstelbare en ernstige tragedie, maar 
ook, en misschien nog meer, namens alle families 
die we zojuist, door middel van onze stemming, 
hadden behoed voor vergelijkbare, onvoorstelbare 
tragedies in de toekomst.

En terwijl ik de menigte overzag, al die T-shirts... 
Ik weet niet, ik vond het heel ontroerend dat al 
die goede mensen zulke warme gevoelens voor 
haar hadden, terwijl velen van hen haar niet eens 
gekend hadden, en het leek me dat ze op de een of 
andere manier waren gaan begrijpen hoe goed ze 
was geweest, hoe dierbaar, en dat ze haar, met hun 
applaus, een eerbetoon probeerden te brengen.

Vertaling: Dirk-Jan Arensman

Vertaling van ‘The Red Bow’ werd eerder gepubliceerd in 

Esquire (september 2003)

Dood	elke	muis	en	elke	vogel.	Dood	elke	vis.	
En	als	iemand	bezwaar	maakt:	ook	vermoorden.
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Jonathan Lethem leeft en werkt in Brooklyn, New York, en is thuis in vele genres. Hij schrijft sciencefic-
tion (Amnesia Moon), detectives (Motherless Brooklyn) en essays over superheroes en rockmuziek. Maar 
vooral in zijn laatste roman, Fortress of Solitude, trekt hij alle registers open. In een bedwelmend Engels 
sleurt hij de lezer mee in de avonturen van Dylan Ebdus (blank) en Mingus Rude (zwart). Lethem be-
schrijft op hypnotiserende wijze hun interraciale vriendschap, hun seksuele verlangens en hun obses-
sie voor comic books en graffiti. Het bewustzijn van Dylan en Mingus ontluikt in het Brooklyn van de 

jaren zeventig, door Lethem gereconstrueerd als 
een magische wereld, een nostalgische droom. 
Om het te zeggen met de eerste woorden van de 
roman: Like a match struck in a darkened room…
Een drietal romans van Jonathan Lethem werd 
in het Nederlands vertaald en uitgebracht door 
uitgeverij Prometheus, namelijk De Minna-man-
nen, Toen ze over de tafel klom en De burcht van 
eenzaamheid.
Het verhaal in deze focus verbeeldt de paranoia 
na 9/11.

Het binnengaan van gebouwen

Jonathan Lethem

Ze snapten hem bij de deur van het gebouw van 
de American Tract Society in Nassau Street. Hij 
stond op het punt het gebouw binnen te gaan en ze 
grepen hem bij de deur; twee bewakers van de par-
ticuliere beveiligingsdienst van het Park Row Ge-
bouw om de hoek. Iemand had daar de beveiliging 
gebeld toen ze hem in de lobby zagen staan, om de 
hoek zagen loeren, de liften zagen bestuderen. De 
bewakers waren hem gevolgd toen hij het gebouw 
verliet. Ze waren op een afstand gebleven, hadden 
toegekeken terwijl de man zijn hoofd naar binnen 
stak in het Potter Gebouw op de hoek van Beek-
man Street. Een gewoon uitziende, oudere man in 
een doorzichtige regenjas over een saai bruin pak, 
met een hoed met een halfvergane pauwenveer op 
en een dik boek onder zijn arm, waar hij af en toe 
vluchtig in keek, op zoek naar - ja, wat? Inspiratie? 
Informatie? Het was zorgwekkend.
Uiteindelijk, bij de deur van het gebouw van Tract, 
stortten ze zich op hem.

‘Zoek je iets?’
‘Wat voor spelletje speel jij, man?’
De man leek geschokt dat hij zo werd aangespro-
ken. Hij hield het boek met twee handen tegen 
zijn borst.
‘Ik bekijk dingen,’ zei hij.
‘Wat bedoel je daarmee?’
‘Wat heb je daar - een koran?’
‘Ik bezoek... gebouwen,’ zei de man. ‘Ik ga gebou-
wen binnen. Neem me niet kwalijk.’
‘Waar zijn die bezoekjes voor?’
‘Ik schaam me om dat te zeggen.’
‘Laat dat eens zien.’
Het was een vreemde, lange paperback ter dikte 
van de gele gids. The AIA Guide van Willensky. 
Ondertitel: ‘De klassieke gids voor de architectuur 
van New York.’
‘Wat ben je van plan? Een bom misschien?’
‘Nooit van mijn leven.’ De man trilde.
‘Verklaar je nader.’
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‘Ik zou niet weten hoe. Ik ben alleen maar op be-
zoek. Ga naar binnen, vertrek dan weer. Geef mijn 
boek terug.’
‘Dit is niet het moment om lukraak rond te kijken 
en naar binnen te gaan, maat.’
‘Het spijt me dat ik u tegen moet spreken, maar het 
is zeker niet lukraak.’
‘Ken je iemand? Moet je hier zakendoen?’
‘Het heeft niks met zakendoen te maken.’
‘Je draait in een kringetje rond, maat.’
‘Geloof me, mijn hoofd draait de laatste tijd in een 
kringetje rond. Ik vertel wat ik kan vertellen.’
‘Het is verdacht gedrag. We moeten de politie bel-
len.’
‘Bent u dan zelf niet van de politie?’
‘We zijn burgers in uniform en we houden je hier 
tot de politie komt.’
‘Hier?’
‘In ons gebouw.’ De bewaker had het er maar moei-
lijk mee, omdat hij dit nog nooit had meegemaakt. 
Dat was de laatste tijd overal een probleem. ‘Waar 
we de klacht binnenkregen. Dan wachten we en 
leg jij het uit aan de autoriteiten.’
‘Laat hem voor ons uit lopen. Ik wil hem niet achter 
me hebben. Hij kan wel geboobytrapped zijn.’
‘Hij is niet geboobytrapped.’
‘Laat hem vooruitlopen.’
Ze liepen de hoek om, achter elkaar, naar Park Row. 
‘Het boek, alstublieft,’ zei de gevangen man.
‘Wat ben je, man, verslingerd aan gebouwen of zo?’ 
Het boek werd teruggegeven.
‘Op een bepaalde manier wel. Ik zeg liever niets.’
‘Je gaat alleen maar naar binnen en weer weg, hè? 
Wat voor spelletje speel jij?’
‘Ik voelde de behoefte om op bezoek te gaan.’
‘Je moet die neiging in bedwang houden.’
De man haalde zijn schouders op. Ze kwamen bij 
de ingang van het Park Row Gebouw. ‘Naar bin-
nen,’ bevalen ze.
‘Is dit uw gebouw? Werkt u hier?’
‘Reken maar.’
‘Ik benijd u. Dit bouwwerk is van grote beteke-
nis.’
‘Hoe dat zo?’
De man zwol van trots dat hij hun iets kon vertel-
len: ‘Luister, die gebouwen die verdwenen zijn, dat 
waren toch de hoogste?’
‘Tuurlijk.’
‘Nu is dat het Empire, nietwaar?’
‘Kom eens ter zake.’
‘Dat van u, het Park Row, dat was...’ hij bladerde in 
het boek, zocht ‘… tussen 1899 en 1908 het hoogste 
gebouw van de wereld. En daarmee van de stad. 
Honderdzeventien en een halve meter, staat hier.’
‘Neem me niet in de maling.’

‘Ik zou niet durven. Kijk maar.’
‘Raak dat boek niet aan!’
De ene bewaker keek vanwege die paniekerige 
reactie met gefronste wenkbrauwen naar de andere 
en vervolgens naar de pagina. Even later voegde 
zijn collega zich bij hem. Ze lazen samen, staande 
op het trottoir. 
Heel even zagen ze het: de geschiedenis van de stad 
die zich in omgekeerde richting ontvouwde, de ene 
hoogste na de andere, tot de tijd dat een of andere 
kerktoren misschien boven alles uittorende. Dat het 
eiland waar ze op stonden groen was geweest.
‘Het heeft die status negen jaar lang behouden,’ zei 
de man vriendelijk.
‘Sjezus,’ zei de ene bewaker tegen de andere.
‘Ja,’ zei de man. Hij sloeg zijn boek dicht.
‘Is dat het enige wat je doet?’ zei de andere bewaker 
na een tijdje. ‘Gewoon, hoe noemde je dat... naar 
binnen gaan?’
‘Even binnen en dan weer naar buiten. Voor meer 
heb ik geen tijd.’
‘Werk je het hele boek af?’
‘Het leek me... het leek me dat dat moest gebeuren. 
Voor er nog meer...’
De man viel weer stil. Dat deden ze allemaal.
‘Oké, luister eens...’ zei een van de bewakers, ‘ga 
nou maar gewoon.’
‘Geen politie?’
‘Vandaag niet. Ze hebben het te druk om hun tijd 
te verdoen.’
‘Hij laat je gaan, man, dus ga nou maar gewoon.’
‘Ik kan niet beloven dat ik ermee ophoud.’
 ‘Luister, onze zegen heb je.’
De man bedankte met een knikje. Hij trok zijn re-
genjas dichter om zich heen, stopte zijn boek onder 
zijn arm en ging verder richting centrum, alsof hem 
nooit de pas was afgesneden.
De twee zagen hem weglopen, keken toen omhoog 
naar de twee versierde torentjes van het Park Row 
Gebouw.
Negen jaar, een flinke tijd.
Het was een hele klus om een gebouw te bewaken, 
maar ze kregen er in elk geval voor betaald. 

Vertaling: Dirk-Jan Arensman

Vertaling van ‘Entry of Buildings’. Gepubliceerd in U. Baer, 
110 Stories, New York Writes after September (2002).
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Larry Siems is dichter, journalist en mensenrechtenactivist. Zijn journalistieke werk over immigratie 
en interculturele onderwerpen leidde tot een betrekking bij Human Rights Watch, waar hij zich vooral 
concentreerde op de problematische situatie rond de Amerikaans-Mexicaanse grens. Sinds 2001 werkt 

hij bij het PEN American Center, waar hij de belangen verdedigt van schrijvers die wereldwijd vervolgd 
worden vanwege hun geschriften. Maar ook als dichter is Siems succesvol en zijn poëzie werd onder 

andere gepubliceerd in Epoch, The Agni Review, Ironwood en The Southern Poetry Review. Het gedicht 
‘Morningside Heights’ gaat over het hedendaagse New York en schildert nachtelijke stadstaferelen 

waarin een ondertoon van dreiging doorklinkt. 

Morningside Heights

De	nieuwe	maan,	de	miljoenen	ramen
opstijgend,	helderziend,	verlangend
om	hun	gebouwen	en	getto’s	achter	zich	te	laten
als	lichamen	die	vlam	zullen	vatten

en	afbranden	in	dat	graag	geziene
crematorium	van	duisternis,
de	duizend	straatlantaarns,	een	gesloopte	Chevy	
leunend	tegen	een	richtingbord,	het	karkas

van	ondernemen,	dat	ontdekt
dat	zijn	recente	dood	een	kleine	slaap	inhield,
dat	geluid	maakt	en	herstelt,
en	engelenmuziek	die	mij	diep

doet	wegzinken	in	die	koele	scheiding
tussen	buurten	–	dit	alles	vloert	
mij	op	slag,	alsof	een	kracht	een	lange	strijd
heeft	gewonnen	van	mijn	zinnen.	En	vloed

na	zeevloed	schuift	de	verborgen,	querulante
Atlantische	oceaan	zijn	nacht	vooruit
waarschijnlijk	met	iets	voor	ons	in	gedachten;
hij	heeft	al	voluit

uitgehaald	naar	de	parken,	de	magazijnen
de	leeglopende	cafés.	Van	hieruit	zie	ik	dan	
de	bewegingen,	de	effecten,	zie	wat	de	dagelijkse
samenstelling	van	een	stad	was

vervagen	en	heel	snel	verdwijnen.
Alles	zwicht	voor	hen	die	toveren
met	kunstmatig	licht,	en	gaat	neigen
naar	een	soort	van	perfectie	achter	hun	woorden.

Morningside Heights

The	new	moon,	the	million	windows
rising,	clairvoyant,	delighted
to	leave	their	buildings	and	ghettos
behind,	like	bodies	to	be	ignited

and	burned	off	in	that	popular
crematorium	of	darkness,
the	thousand	streetlights,	a	stripped	car
leaning	against	a	signpost,	the	carcass

of	enterprise,	discovering
its	recent	death	was	a	little	sleep,
making	noise	and	recovering,
and	an	angel’s	music	which	sends	me	deep

down	into	that	cool	division
between	neighbourhoods	–	These	things	all
reach	me	at	once,	as	if	some	force	had	won
a	long	battle	with	my	senses.	And	swell

by	sea	swell,	the	hidden,	cantankerous
Atlantic	shoves	its	night	forward,
probably	with	something	in	mind	for	us;
already	it	has	hit	hard

at	the	parks,	the	warehouse	areas,
the	emptier	bars.	From	here	I	see
its	moves,	its	effects,	watch	how	what	was
the	day’s	formulation	of	a	city

fades	and	quickly	disappears.
Everything	submits	to	wizards
of	artificial	light,	and	nears
a	kind	of	perfection	beneath	their	words.

Larry Siems
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Maar	ik	sta	op	de	heuvel	die	frontaal
uitkijkt	op	Harlem.	Ik	voel	elk	licht	
waarmee	het	zich	buigt,	de	stalen	haken
in	mijn	ziel,	Man, ik wil iets vannacht,

zegt	iemand,	beneden	in	het	park.
Niets	beweegt	in	mijn	buurt.	De	bomen
staan	klaar,	toegewijd	aan	hun	werk,
en	overstemmen	het	hooggestemde	antwoord	

als	vet	dat	plotseling	wordt	toegediend	aan	een	treiterig
droog,	gevaarlijk	onderdeel	van	een	machine.
Een	bank	hurkt	tegen	mijn	dij.
Elk	moment	zou	er	iets	kunnen	beginnen

als	het	zich	maar	zou	kunnen
herinneren	waaraan	het	wilde	beginnen.	Een	paar	tekens
struikelen	heen	en	weer.	Maar	hun	nummers
en	bijna-woorden	zijn	niet	helder,	en	degenen

die	ze	bellen	als	ze	al	iemand	bellen,	reageren
in	het	geheim.	Dus	nu	veroorzaken	ze	niets:
de	lamp	in	een	appartement	die	keer	op	keer
aan	en	uit,	aan	en	uit	wordt	gedaan,	de	vogel	wiens

vleugels	van	de	grond	lichten,	mechanisch	
omhoog	gaan	wanneer	hij	als	een	witte	spin
over	het	gladde,	zwarte	oppervlak	van	de	hemel
loopt,	en	de	engel,	de	vreemde	buurtopzichter

die	boven	Harlem	uittorent,	zijn	trompet
in	aanslag,	groenbronzen	vleugels	groeiend	uit	zijn	rug
als	extra	longen,	uitgelicht,	gezet
op	het	dak	van	een	kathedraal,	op	het	punt

te	knallen,	die	in	andere	tijden	de	gestuurde	man	had	
kunnen	zijn	om	een	donkere	stad	over	onze	hoofden	te	blazen,
of	de	jazzy	hoorn	van	de	jongste	dag,
die	ons	voor	altijd	uit	onze	aardse	bedden	wil	jagen.

Vertaling: Mischa Andriessen

But	I	stand	on	the	hill	which	looks
straight	out	on	Harlem.	I	feel	each	light
it	angles	with,	the	steely	hooks
in	my	soul.	Man, I want something tonight ,

someone	says,	below	in	the	park.
Nothing	moves	near	me.	The	trees	
stand	ready,	committed	to	their	work,
stopping	the	high-pitched	answer	like	grease

suddenly	applied	to	a	dry,
nagging,	dangerous	engine	part.
A	bench	crouches	against	my	thigh.
Any	second	something	could	start

if	just	once	it	would	remember
what	it	was	starting.	A	few	signals
fumble	back	and	forth,	but	their	numbers
and	near-words	aren’t	clear,	and	those	they	call,

if	they	call	anyone,	respond
secretly.	So	for	now	these	cause	nothing:
the	lamp	in	a	tenement	being	turned
off	and	on,	off	and	on;	the	bird	whose	wings,

lit	from	the	ground,	lift	mechanically
as	it	runs	like	a	white	spider	across
the	slick,	black	surface	of	the	sky;	
and	the	angel,	the	strange	neighbourhood	boss

who	towers	over	Harlem,	his	trumpet
ready,	green-bronze	wings	growing	from	his	back
as	extra	lungs,	spotlighted,	set
on	a	cathedral’s	roof,	about	to	blast,

who	in	other	times	might	be	the	man	sent
to	blow	a	dark	city	down	on	our	heads,
or	the	jazzy	horn	of	judgment,
pulling	us	up	for	good	from	earthly	beds.
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In 1984 verwierf Jay McInerney 
in één klap literaire roem met zijn 

droomdebuut Bright Lights, Big City. 
Een verhaal over een jongeman met 

schrijversambities die in korte tijd 
zijn werk en zijn vrouw verliest en 

zijn eenzaamheid verdooft met coca-
ine en feestjes. McInerney bereidde 

op die manier de weg voor schrij-
vers als Tama Janowitz en Bret Eas-
ton Ellis - het debuut van de laatste, 

Less Than Zero, werd aanvankelijk 
geweigerd door de uitgeverij, maar 
dankzij het succes van Bright Lights 
alsnog gepubliceerd. Deze auteurs 

schreven boeken in een uitgebeende, 
strakke stijl over vereenzaming in 

een grote stad als New York of LA. 
De kritiek zag er al snel een nieuwe 
literaire stroming in en doopte deze 

Brat Pack. Maar terwijl Bret Easton 
Ellis zijn misantropische thematiek 

van emotionele isolering steeds ver-
der radicaliseerde, ging McInerney, 

naar eigen zeggen, de meer romanti-
sche toer op. Zijn laatste roman, The 
Good Life, bevestigt deze bewering. 

In dit boek schildert McInerney een 
romance tussen het smeulende puin 
van de Twin Towers. Het is een aan-
grijpend verhaal over mensen die na 
een traumatische ervaring hun leven 

weer proberen op te pakken. 

 

Jay McInerney
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Bouwvakkers zwermen over de steigers van een 
hoog nieuw appartementsgebouw dat aan de rand 
van Battery Park City verrijst, precies op een blok 
afstand van de noordoosthoek van Ground Zero. 
‘Hier was het eerste lijkenhuis,’ vertelt mijn vriend 
Bruce Grilikhes me, als we over Vesey Street naar 
het oosten rijden, langs de American Express-toren. 
‘We brachten de lijkzakken hierheen. Het Rode 
Kruis had de lobby hier ingericht. Het glas was toen 
overal weg.’ Bruce, een timmerman zo groot als een 
vrachtwagen, met een kaalgeschoren hoofd, was 
in de dagen na het instorten van de Twin Towers 
een week lang aan het graven naar overlevenden. 
Nu, een jaar later, is het gebied rond Ground Zero 
een vreemde mengeling van handel, toerisme en 
bouw. 
De laatste keer dat ik hier was lag het puin 25 tot 30 
meter boven de vroegere plek van de World Trade-
torens, en van de berg walmde zwarte rook de 
lucht in; vlammen schoten op wanneer  mechani-
sche grijpers de 30 meter lange stalen balken uit de 
verwrongen resten tilden. Nu is er een uitkijkpost 
waar dagjesmensen naar beneden kunnen kijken 
in de uitgegraven funderingen, een paar keurige 
rechthoekige gaten van zeven etages diep. Mannen 
en vrouwen in pak met aktetassen, toeristen in 
korte broek en T-shirt met camera’s en bouwvak-
kers met helmen lopen door elkaar over de stoep.
‘Daar legden ze de verpletterde politie- en brand-
weerwagens neer die ze uit het puin hadden ge-
trokken,’ wijst Bruce. ‘Ik weet nog dat een van die 
brandweerwagens helemaal bedekt was met wit 
stof en dat de lampen nog brandden en de sirene 
loeide.’ 
Over bepaalde dingen die hij toen gezien heeft 
kan Bruce nog altijd niet praten. Hij heeft pas een 
medisch onderzoek gehad in het Mount Sinai Hos-
pital, als onderdeel van een programma om de 
gevolgen na te gaan voor de gezondheid van de 
mensen die op Ground Zero hebben gewerkt, en 
dat heeft bevestigd wat hij al wist: dat zijn neus-
holten en zijn longen en zijn geest een puinhoop 
zijn. Bruce vindt het moeilijker dan vóór 11 sep-
tember om zijn emoties onder controle te houden. 
Hij wordt snel kwaad. Hij wordt kwaad als hij de 

verkopers souvenir-T-shirts en fotoboeken over 
de gebeurtenissen van die dag ziet verkopen. ‘Het 
klopt niet,’ zegt hij. ‘Waar waren die lui toen de 
boel in elkaar donderde?’ 
Een van mijn vrienden, Julian Irragori, was op de 
19de verdieping van World Financial Centre nr. 4 
ongeveer 100 meter van de zuidelijke toren aan het 
werk, toen werd aangekondigd dat het gebouw 
ontruimd moest worden. 20 minuten later, bij aan-
komst op het Plaza van het World Trade Centre, 
vielen uit het brandende gebouw drie lichamen 
vrijwel tegelijk op de stoep waar hij stond. Hij zegt 
dat hij dat geluid nooit zal vergeten, hoe graag 
hij dat ook wil. En hoewel hij tegenwoordig vaak 
wel de hele nacht doorslaapt, heeft hij nog steeds 
nachtmerries over wat hij die dag heeft gehoord 
en gezien. Vóór 11 september was hij een ongege-
neerde playboy, maar nu is hij geobsedeerd door 
het idee van het huwelijk. 
‘Er zijn momenten waarop ik hier gewoon wat 
zit te denken en ineens in huilen uitbarst,’ zegt 

Bill Hammond, een voormalig luitenant van de 
New Yorkse politie die drie maanden de leiding 
heeft gehad over de commandopost van Bowling 
Green, een van de tijdelijke politiebureaus die na 
de aanslagen bij Ground Zero waren neergezet. ‘Ik 
kan niet anders dan denken aan de dingen die ik 
daar gezien heb en de mensen die het niet overleefd 
hebben.’ Zijn 33 jaren bij het korps van Queens 
South, een vrij zware wijk, hebben hem in geen 
enkel opzicht voorbereid op 11 september en wat 
daarop volgde, zegt hij.
Hammond is een joviale, grijsharige man van 55 
jaar die er niet uitziet alsof hij weet hoe hij moet 
huilen. Gezien de korte tijd dat ik hem heb mee-
gemaakt in die eerste dagen na de aanslagen (toen 
ik als vrijwilliger in de soepkeuken van Bowling 
Green werkte) verbaast het me dat hij een derge-
lijke emotie bekent. Hij hield het pathos van de 

Een jaar geleden veranderde de 
skyline van Manhattan voorgoed

Hij	zegt	dat	hij	dat	geluid	nooit	zal	vergeten,		
hoe	graag	hij	dat	ook	wil.	
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situatie altijd op een afstand en was nogal sceptisch 
over de plotselinge populariteit van de politie in 
de dagen na 9/11. Zelfs nu vraagt hij zich nog af 
of het zo zal blijven: ‘Volgens mij zijn zaken als dat 
respect na 9/11 vluchtig. We stelden het werkelijk 
op prijs. Het gaf een hoop politieagenten een goed 
gevoel over zichzelf en de stad. Maar New York is 
een stad met een kort geheugen. Nog een keer zo’n 
schietpartij als met Abner Louima,’ zegt hij, verwij-
zend naar de controverse toen de politie twee jaar 
geleden een ongewapende immigrant neerschoot, 
‘en ik vrees dat we weer terug bij af zijn.’
Hammond heeft vrienden verloren op 9/11, onder 
wie Danny O’Callahan, een brandweerman. Toen 
hij voor het eerst hoorde dat O’Callahan zoek was 
rende hij naar de lijst van doden en vermisten in 
zijn wijkbureau, waar hij zijn naam niet vond. Hij 
liep opgewekt naar zijn bureau terug, tot hij besefte 
dat hij gekeken had onder de C, omdat veel mensen 
Danny gewoon Callahan noemden. Hij ging weer 
naar beneden en vond de naam van zijn vriend 
onder de O.
Brandweerlieden blijven de onbetwiste helden van 
de stad na 9/11. New Yorkers zwaaien nog altijd en 
roepen dankjewel als ze langs een brandweerka-
zerne komen. Een paar dagen geleden zag ik nog 
een vrouw die langs een kazerne liep, stoppen en 
de brandweerman die buiten stond omhelzen. (Het 
moet gezegd dat het een hele knappe brandweer-
man was.) Maar toch voelen politie en brandweer 
zich eerder geëerd dan beloond; twee weken gele-
den hielden beide korpsen een betoging op Times 
Square om te protesteren tegen de loonstop in de 
nieuwe bezuinigingsbegroting van de stad. Geen 
van beide groepen kan het zich veroorloven om 
in Manhattan tussen de investeringsbankiers te 
wonen: het beginsalaris van een brandweerman 
is bijvoorbeeld $39.000; in Manhattan is de gemid-
delde prijs van een tweekamerappartement bijna 
$500.000. 
Een van de schadelijkste gevolgen van 9/11 is dat 
veel oudere politieagenten en brandweerlieden te-
gelijk met pensioen zijn gegaan, bovenop de vrese-
lijke verliezen die de korpsen hebben geleden toen 
de torens instortten. Luitenant Hammond, al 33 jaar 
politieman, heeft zijn ontslag afgelopen maart inge-
diend. ‘Ik hield van mijn werk,’ vertelt hij me. ‘Ik 
wilde niet weg. Ik was van plan om te werken tot 
mijn 62ste. Ik ben pas 55 – maar ik moest weg om 
financiële redenen.’ Hammonds pensioen is, zoals 
bij alle politiemensen (en brandweerlieden), geba-
seerd op zijn loon van het jaar vóór hij ophield met 
werken. Vanwege de enorme hoeveelheid overuren 
die hij op Ground Zero heeft gedraaid, zou hij zijn 
gezin en zichzelf hebben gestraft als hij dit jaar 

niet zou zijn gestopt. Honderden anderen doen 
hetzelfde. Niemand weet hoeveel brandweerlie-
den, getraumatiseerd door het verlies van zoveel 
collega’s, hun voorbeeld nog zullen volgen.
In de dagen na het instorten van het World Trade 
Centre was New York door politiebarricades in ver-
schillende zones ingedeeld: een zone van ongeveer 
een vierkante mijl rond het brandende puin van 
Ground Zero; een groter gebied, het hele financi-
ele centrum, met beperkte toegang; en de rest van 
Manhattan ten noorden van Chambers Street. Tot 
op zekere hoogte geldt die indeling nog steeds, in 
elk geval als metafoor. Onze gevoelens over 9/11 
zijn een jaar later gedeeltelijk een afspiegeling van 
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hoe dicht we bij de gebeurtenis stonden. Degenen 
die vrienden of familie hebben verloren komen er 
nooit meer helemaal bovenop. Duizenden anderen 
hebben de verwoesting van dichtbij gezien, zijn 
de torens of nabijgelegen gebouwen uitgevlucht, 
hebben de lichamen om zich heen zien neerkomen. 
Voor Amerikanen buiten de verwoeste zone lijkt de 
schok van die dag steeds verder weg. Een school-
meester in Nashville, Tennessee vroeg me pas naar 
de stemming in New York. ‘Ik voel me een beetje 
schuldig,’ zei hij, ‘maar ik heb het gevoel dat het 
nu zo ver weg is.’ Zelfs mijn redacteur, die maar 
8 kilometer van Ground Zero woont, zei een paar 
dagen later ongeveer hetzelfde tegen me.

Het meest verbazingwekkende is de mate waarin 
de stad de tragedie heeft opgevangen. Velen van 
ons geloofden dat het dagelijks leven nooit meer 
hetzelfde zou zijn. Maar in veel, misschien wel de 
meeste opzichten is dat wel het geval. De mensen 
verdienen overdag nog steeds hun geld en gaan ‘s 
avonds uit eten en dansen. Het toerisme is achter-
uitgegaan; de inkomsten van restaurants zijn ach-
teruitgegaan, maar slechts heel weinig. We hebben 
de neiging om Virginia Woolf te parafraseren en 
te zeggen dat op 11 september 2001 de menselijke 
aard veranderde. Maar dat is niet echt waar.
Hier in New York voelen we ons iets kwetsbaarder 
en iets meer verbonden. De meeste New Yorkers 
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Amerika’s	grootste	stad	wordt	door	de	rest		
van	het	land	gezien	zoals	Amerika	door	de	rest	
van	de	wereld.

letten voor 9/11 niet op het geluid van politiesire-
nes. Nu kijken we elke keer dat we er een horen 
naar boven. De liftetiquette is veranderd: we let-
ten op onze liftgenoten en groeten ze soms zelfs. 
En we wachten nog steeds tot de geschiedenis B 
zegt. New York blijft het mooiste doelwit voor onze 
vijanden. 
Europeanen hebben vaak de neiging om New York 
als een microkosmos van Amerika te beschouwen; 
maar New York – met zijn linkse politiek, zijn con-
centratie van financiële macht en zijn grote migran-
tenbevolking – wordt door de meeste Amerikanen 
met openlijke vijandigheid en achterdocht bekeken. 
Amerika’s grootste stad wordt door de rest van 
het land gezien zoals Amerika door de rest van de 
wereld. Als een grote, luidruchtige, onbehouwen 
bullebak. Het opvallendste effect van de aansla-
gen op het World Trade Centre en het Pentagon 
was dat het de onverenigde staten van Amerika 
samenbracht: het land was verenigd zoals het dat 
sinds de aanval op Pearl Harbour, 50 jaar geleden, 
niet meer geweest was. De rest van het land gunde 
New York City het Amerikaanse ereburgerschap. 
De burgemeester van New York, de brandweer-
lieden, politieagenten en metaalarbeiders, zo zei 
men in krantencommentaren en interviews met 
Jan-met-de-pet van Tucson tot Tucumcari, stonden 
voor het beste in het Amerikaanse karakter.
Of ze nu persoonlijk zijn getroffen of niet, de meeste 
Amerikanen zijn gedwongen om een bredere kijk 
op de wereld te ontwikkelen. Isolationisme en ar-
rogantie zijn niet langer vol te houden voor iemand 

met kinderen, voor iemand die naar het journaal 
kijkt. En dat kan alleen maar goed voor ons zijn. 
Veel Amerikanen kunnen Afghanistan vinden op 
de kaart, en we zijn ons veel meer bewust van de 
gebeurtenissen in het Midden-Oosten.

‘Waarom haten ze ons?’ was de vraag die door 
zowel de cañons van Manhattan als die van Co-
lorado galmde. We hebben die vraag nu een jaar 
lang bestudeerd en misschien is er iets van begrip 
ontstaan. Dat betekent niet dat we geloven dat ons 
beleid in het Midden-Oosten de aanslagen van 11 
september rechtvaardigt – een mening die je wel 
eens zelfgenoegzaam hoort verkondigen, niet in het 
Midden-Oosten, maar in Europa. Er is niet minder 
steun voor Israël, iets wat veel joodse leiders vrees-
den en waar veel Arabieren op hoopten. Maar we 

beseffen wel beter hoe ingewikkeld de situatie in 
het Midden-Oosten is.
Onze notoir provinciale president is gedwongen 
geweest de wereldbol te bestuderen en de namen 
van de buitenlandse leiders te leren. Zelfs linkse 
mensen zoals ikzelf, die vinden dat Bush een slecht 
opgeleide clown is en die zijn politieke visie ver-
achten, zijn niet noodzakelijk tegenstanders van 
hoe hij de zogenaamde oorlog tegen het terrorisme 
voert. Als hij besluit Irak aan te vallen, dan is het 
gedaan met de eensgezindheid. Maar vergis u niet, 
Amerikanen staan in overweldigende meerderheid 
achter de oorlog in Afghanistan (merk op dat ik 
‘in’ zeg, en niet ‘met’). Zelfs binnen linkse wijken 
zoals Georgetown en Greenwich Village bestaat er 
weinig twijfel over wie onze vijanden zijn en de 
noodzaak hen te bestrijden.
De stemming in het land wordt het beste weerge-
geven door Bruce Springsteens elegische nieuwe 
cd The Rising, een eerbetoon aan de Amerikanen 
die in de Twin Towers zijn gestorven en die hebben 
gewerkt op de puinhopen in het centrum van New 
York. Het is moeilijk om het cultureel belang van 
deze cd, de eerste rock-’n-roll-cd met de E Street 
Band sinds 1984, te overdrijven. Springsteen is een 
Amerikaans boegbeeld dat politieke en sociaal-
economische grenzen overstijgt. ‘Ik wil een kus van 
je lippen, ik wil oog om oog, ik werd vanmorgen 
wakker met een lege hemel.’ Geen slechte samen-
vatting van onze stemming, toen en nu.
Daar staat tegenover dat de populaire cultuur veel 
minder door 9/11 lijkt te zijn geraakt dan was voor-
speld. Graydon Carter, redacteur van Vanity Fair, 
werd breed geciteerd toen hij suggereerde dat 9/11 
het einde van het tijdperk van de ironie en de ver-
heerlijking van de stompzinnige beroemdheden in-
luidde, twee trends waarvan Vanity Fair bij uitstek 
de belichaming was geweest. Maar een jaar later is 
zijn blad qua inhoud en uiterlijk nog hetzelfde als 
in de zorgeloze jaren negentig. Deze maand deelt 
de kop 9/11 – EEN JAAR LATER de beschikbare 
ruimte met NEW YORK’S NACHTENLANGE 
GIRL-POWER-SEXFEESTEN en DE VERRUKKE-
LIJKE SCHOONHEID EN HET ONMOGELIJKE 
TALENT VAN JENNIFER CONNELLY, wier inder-
daad verrukkelijke afbeelding het omslag siert. In-
tussen lijkt de oogst aan actiefilms van deze zomer 
even stompzinnig als die van andere zomers. ‘Zes 
maanden lang heeft 9/11 het productieschema van 
alle studio’s door de war gegooid,’ zegt Sara Col-
leton, de producer van Live from Bagdad, een film 
over het conflict van 1991 met Irak, die binnenkort 
uitkomt. ‘Maar het heeft de ontwikkeling van Hol-
lywood-producten niet werkelijk beïnvloed. Het is 
entertainment zoals altijd.’
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Voor	buitenstaanders	zullen	we	wel	lijken	
op	het	nieuwe	meisje	in	een	bordeel	in	

New	Orleans	dat	elke	nacht	als	maagd	
wordt	verkocht.	

Er is de afgelopen tijd een flink aantal non-fictie 
boeken uitgekomen over 9/11, maar romanschrij-
vers moeten nog aan het werk. Velen konden zich 
niet voorstellen hoe ze in de schaduw van een der-
gelijke overweldigende gebeurtenis fictie moesten 
schrijven. Ik zeker niet. Een van mijn eerste daden 
als schrijver was het weggooien van het openings-
hoofdstuk van de roman waaraan ik werkte, dat 
eindigde met de een bomontploffing midden op 
een chic feestje in Manhattan. Mijn tweede daad 
was het weggooien van de rest van de roman (hij 
speelde zich af in New York aan het einde van de 
jaren negentig, voor de aanslag), die me ineens heel 
banaal leek. Een tijdlang leek me zelfs het hele idee 
romanschrijver te zijn banaal, terwijl ik het altijd 
zo’n edele roeping had gevonden. Net als mijn 
vrienden in andere beroepen had ik een gevoel 
van verlamming, in mijn geval verergerd door het 
gebrek aan kantoorroutine. 
De hele herfst en winter overwoog ik om mijn leven 
te veranderen – mijn ex-vrouw te vragen of ik weer 
terug mocht komen, van de stad te verhuizen naar 
het Amerikaanse platteland. Ik overwoog om leraar 
te worden; ik fantaseerde erover mijn kinderen van 
school te halen en me te wijden aan hun opleiding. 
Nu, een jaar later, merk ik dat ik meer tijd met mijn 
kinderen doorbreng. Maar de veranderingen die ik 
in mijn leven heb aangebracht zijn eerder gradueel 
dan fundamenteel. 
Decennia eindigen zelden op tijd. In de Verenigde 
Staten lijkt 11 september 2001 bij nader inzien het 
nadrukkelijke uitroepteken aan het einde van de 
jaren negentig – een tijdperk van ongekende wel-
vaart, partijpolitiek gebekvecht, isolationisme en 
trivialisering van de journalistiek en het openbare 
debat. Hoewel de jaren tachtig in de populaire ver-
beelding het tijdperk van hebzucht en uitspattingen 
waren, lijkt dat decennium nu ver weg en dwerg-
achtig in vergelijking met het decennium erna. Na-
dat de beurs in 1987 sputterend tot stilstand was 
gekomen, begonnen de gewaagde overnames van 
bedrijven weer en in de loop van de jaren negentig 
verdrievoudigde de beurs in waarde. Meer dan 130 
miljoen Amerikanen, bijna de helft van de bevol-
king, kochten aandelen. Iedereen begon sigaren te 
roken en naar de nieuwe financiële nieuwszenders 
te kijken; niemand had zin om te kijken naar de 
prijs die we voor onze welvaart betaalden. Zo kon 
het natuurlijk niet doorgaan. 11 september schudde 
ons wakker uit onze dromen van onbeperkte wel-
vaart en een gelukkig in bedrijfsketens opgedeelde 
planeet naar het voorbeeld van Amerika.

In het afgelopen jaar hebben analisten, of het nu 
ging om misdaad, psychologie of obesitas,  9/11 

proberen te gebruiken als een soort universele 
slotsom. Maar het instorten van Enron in novem-
ber vorig jaar was waarschijnlijk net zo belangrijk 
wat betreft de gevolgen die dat heeft voor onze 
economie en onze binnenlandse politiek. Na het 
faillissement van Enron ging er nauwelijks een 

week voorbij zonder nieuws over andere grote 
corporaties (Global Crossing, World Com) die had-
den beweerd enorme winsten te maken terwijl ze 
in feite zwaar verlies leden. De groeimarkt van de 
jaren negentig blijkt een lege huls te zijn geweest, 
een zeepbel, opgeblazen door mensen aan de top 
die er als eerste met de centen vandoor gingen.
Maar 11 september heeft ons wel allemaal ge-
dwongen om na te denken – om te beseffen dat 
we sterfelijk zijn en om onze levens en doelen te 
heroverwegen, al was het maar een moment. Op de 
ochtend van de aanslagen ging ik op zoek naar een 
ex-vriendin, over wie ik me zorgen maakte en die 
ik niet telefonisch kon bereiken. Sindsdien zijn we 
samen. Andere vrienden hebben relaties en banen 
opgegeven die ineens vals bleken te zijn. 
We horen al tientallen jaren over het einde van de 
Amerikaanse onschuld – na Pearl Harbour, na Viet-
nam, na Watergate. Voor buitenstaanders zullen we 
wel lijken op het nieuwe meisje in een bordeel in 
New Orleans dat elke nacht als maagd wordt ver-
kocht. Hoe lang kan een groot, rijk, machtig land 
zijn onschuld bewaren? Als er ooit een moment 
is geweest waarop we onze langdurige, bevoor-
rechte, sociaal onaangepaste adolescentie konden 
ontgroeien, dan was dit het wel. 

Vertaling: Han van der Vegt

Vertaling van ‘One year ago, this week, the Manhattan  
skyline changed forever’. Gepubliceerd in The Sunday  
Telegraph (september 2002). 

| Een jaar geleden veranderde de skyline van Manhattan voorgoed |
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