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Mijnstreek
Vanaf zijn debuut, de dichtbundel Een oor aan de grond
(1978), is Wiel Kusters gefascineerd geweest door het ondergrondse leven in Limburg en de zichtbare, soms minder aangename gevolgen daarvan boven de grond. Die
fascinatie culmineert deze maand in de verschijning van
een boek vol persoonlijke herinneringen, In en onder het
dorp – mijnwerkersleven in Limburg, bij uitgeverij Vantilt.

Recensies
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VERHALEN
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LYDIA DAVIS
VARIANTEN VAN ONGEMAK
Uit het Engels vertaald door Peter Bergsma.
Atlas Contact; 368 pagina’s; € 24,95.
‘Christen, ik ben geen’, en andere
korte verhalen van Lydia Davis.
‘Kijk, zo kan een kort verhaal er óók uitzien!’ Dat is wat elke door de Amerikaanse
schrijfster Lydia Davis (1947) geschreven
bladzijde je lijkt toe te roepen. Hoewel
sommige van haar verhalen een omvang
hebben van ongeveer veertig pagina’s,
zijn de meeste aanzienlijk korter: een of
enkele pagina’s, soms zelfs niet langer dan
een zin. De tekst van Registertrefwoord
luidt bijvoorbeeld ‘Christen, ik ben geen’,
terwijl Informatie uit het noorden betreffende het ijs: bestaat uit de regel ‘Elke zeehond gebruikt veel wakken en elk wak
wordt door veel zeehonden gebruikt’.
Deze twee ultra-ultrakorte verhalen
(waarin ze zelfs de door haar in het Engels
vertaalde A.L. Snijders in compactheid
overtreft) zijn afkomstig uit Varianten van
ongemak. Samen met het vorig jaar verschenen Bezoek aan haar man vormt de
bundel de Nederlandse editie van Davis’
Collected Short Stories.
Aan een traditionele plot doet Davis
niet: geen verhaalopbouw, geen tournure
of epifanie aan het slot. Soms lijken haar
teksten schetsen voor verhalen die ze van
plan is te schrijven, soms korte gedichten,

soms aforismen. Wat ze gemeen hebben,
is dat ze stuk voor stuk getuigen van een
vlijmscherp observatievermogen en regelmatig meedogenloos van karakter zijn.
Davis blijft in haar verhalen dicht bij
huis. Dikwijls voert ze een ik-figuur op die
met haarzelf lijkt samen te vallen en die
vertelt over zichzelf, haar ouders, vrienden en andere personen uit de naaste omgeving. En hoewel de aard van de verhalen
zoals gezegd meedogenloos kan zijn, is
hun toon laconiek en nuchter, en is er
volop ruimte voor humor, zij het dikwijls
met een wrange ondertoon.
Twee door Davis veel toegepaste stijlmiddelen zijn herhaling en opsomming.
Beide, maar vooral de herhaling, hebben
een spanningverhogend effect en vervullen zo de rol die bij andere auteurs door de
plot wordt ingenomen. Wie Bezoek aan
haar man heeft gelezen, herinnert zich het
verpletterende verhaal De moeder.
‘Het meisje schreef een verhaal. ‘Maar
hoeveel beter zou het zijn als je een roman
schreef’, zei haar moeder. Het meisje
bouwde een poppenhuis. ‘Maar hoeveel
beter zou het zijn als het een echt huis
was’, zei haar moeder.’ Enzovoort, totdat
de nauwelijks meer impliciete boodschap
ontstaat: het laat me volkomen koud wat

je doet, waarom ga je niet gewoon dood?
In Oude moeder en mopperkont, uit Varianten van ongemak, volgt Davis een omgekeerd procedé. Het verhaal over een ouder
echtpaar lijkt te bestaan uit een opeenvolging van ruzietjes en geërgerde woordenwisselingen over futiliteiten.
Hoewel er niets belangrijks voorvalt en
er geen sprake is van een ontwikkeling,
ontstaat in elf pagina’s een rijk portret van
twee mensen die elkaar nodig hebben,
maar allang niet meer over het vermogen
beschikken dat onverbloemd te zeggen of
te laten blijken. Het verhaal is een messcherpe analyse van een huwelijk – of: ‘het
huwelijk’ – zonder zichzelf ook maar een
moment als zodanig te presenteren.
Dikwijls is de door Davis opgevoerde ikfiguur een vrouw met een fenomenaal talent tot piekeren. In Blind date gaat een eetafspraakje tussen twee jonge mensen niet
door, omdat de vertelster zichzelf, al doorredenerend, ervan weet te overtuigen dat
ze onmogelijk om de juiste reden kan zijn
uitgevraagd.
In Voorrang en Afwezig komt de hoofdpersoon er niet toe de meest eenvoudige
handelingen te verrichten, respectievelijk
omdat ze niet kan besluiten in welke volgorde ze ze zal doen, en omdat zelfs de
meest minuscule gebeurtenis aanleiding
is tot een stroom bespiegelingen. Niet
voor niets noemde Jonathan Franzen de
schrijfster ooit de magician of self-consciousness.
Lydia Davis heeft het vermogen een verhaal terug te brengen tot minder dan zijn
absolute kern en toch de essentie te behouden. Voorwaar een tovenares.
Hans Bouman
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WIEL KUSTERS
SCHACHTSIGNALEN
BforBooks; 80 pagina’s; € 9,95.
Een suggestief vertelgedicht van
Wiel Kusters, ook in het Kerkraads.
Mijnschachten, kompels, en stoflongen:
vanaf zijn debuut in 1978 lopen de sociale geschiedenis van de Limburgse mijnbouw en de intieme geschiedenis van de
mijnwerkers als een rode draad door het
werk van dichter, essayist en Pierre
Kempbiograaf Wiel Kusters (Spekholzerheide, 1947). Zijn grootvader en vader
werkten in de mijnen. Het ‘vertelgedicht’ Schachtsignalen verschijnt in de
reeks Literair Limburg (na onder anderen Connie Palmen en Twan Huys), en
wordt gecombineerd met de vertaling
in het Kerkraadse dialect.
Herinneringen ophalen aan je zwoegende opa, vader en moeder, blijkt in de
schrijvende dan wel vertellende derde

generatie zoiets te zijn als: ‘alsof je tussen
twee bladzijden zit / en geplet wordt’.
Een schrijver, of althans de geschiedschrijver in hem, is een mijnwerker, ook
al bevat het boek als je het dichtklapt ‘helemaal geen stof’. In Schachtsignalen
heeft Kusters de motieven geboorte en
dood, onder- en bovengrond, licht en
donker, subtiel met elkaar verbonden.
Daartussen wordt meer geleefd dan er
hardop wordt verteld. In de mijnschacht
en in het duivenkot van vader, op de wasplaats waar moeder werkte en in haar
baarmoeder.
‘Er valt zo weinig te zeggen’, vertelt
Kusters aan het slot. Het mooie van deze
tekst is dat de lezer het daar niet mee
eens zal zijn. Het is veel, en goed gezegd.
Ook in het dialect van Kerkrade.
Ed Schilders
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SIMONE LENAERTS
DE ONVERVANGBARE
De Geus; 377 pagina’s; € 22,50.
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ESTHER J. ENDING
STILLE MENSEN
Prometheus; 475 pagina’s; € 19,95.
Machtig zijn de dialogen waarin de
werkelijkheid verwordt tot gedrocht.
De Wielingen, de Groote Keijser, Vrankrijk;
het zijn nog altijd klinkende namen uit de
Amsterdamse kraakgeschiedenis. Esther
J. Ending (1972), die voor haar debuut Na
Valentijn in 2004 de Debutantenprijs
kreeg toegekend, situeerde haar tweede
roman Stille mensen in een reusachtig
kraakpand, dat evenals De Wielingen een
voormalig weeshuis is. Ze gaf het de omineuze naam Pandemonium.
De roman komt wat moeizaam op gang
en bevat niet uitsluitend onmisbare passages, waarmee het grootste euvel maar
meteen is benoemd. We lezen over Nicky,
die wegloopt van huis omdat ze het slecht
kan vinden met haar overbeschaafde
grootmoeder.
Ze zwerft, slaapt in bioscopen. Totdat ze
Verena ontmoet. Die neemt Nicky onder
haar hoede en introduceert haar in het
Pandemonium. Daar maakt ze kennis met
uiteenlopende groepen, waaronder hippies, punkers, studenten, ultra’s en filoso-

fen, die niet alleen elk hun eigen corridor
hebben, maar ook hun eigen mores.
Gemeenschappelijk is het doel om een
horde – vermeende – junkies te verdrijven.
Middelen die daarvoor worden ingezet,
variëren van roddel en intrige tot moord.
In het hart van de roman schrijft Ending
vol overgave over de manier waarop wantrouwen wordt gevoed door gebrek aan
kennis. Over hoe eenvoudig het is een
antipathie te ontwikkelen jegens degene
die je niet kent. Of sterker, hoe makkelijk
het is om iemand te haten en te willen doden.
Hier is Ending op haar sterkst. In machtige dialogen laat ze zien hoe halve waarheden worden vervormd en nagekletst,
tot er van de werkelijkheid niet meer over
is dan een gedrocht.
Thematisch gezien heeft Stille mensen
een universele strekking: het willen uitsluiten van anderen is van alle tijden. Zo
doemt in de roman de vraag op hoe de
vele Pandemoniumbewoners elkaar kunnen herkennen op een feest. Wie hoort bij
ons en wie niet? Het plan is om een button
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PÍO BAROJA
DE BOOM DER KENNIS
Uit het Spaans vertaald door Frans Oosterholt.
Menken Kasander & Wigman; 322 pagina’s; € 24,95.
Hij was ontembaar in zijn schrijfdrift én in zijn gemopper: Pío Baroja.
De gevierde Pío Baroja (1872-1956) schreef
66 romans. In veel daarvan geeft hij zijn
vaderland Spanje een ongenadig pak op
de broek in een ongepolijste stijl. In De
boom der kennis (1911), volgens velen Baroja’s beste boek, gaat hij opvallend systematisch te werk. Hij stuurt zijn alter ego Andrés Hurtado naar verschillende plekken
in Spanje en geeft zichzelf zo de kans flink
uit te halen naar de grote stad, de provin-
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cie en het platteland. Maar ook het leven
zelf moet het ontgelden. De wereld komt
Andrés voor als ‘een mengeling van een
gekkenhuis en een ziekenhuis’.
Dat weerhoudt hem er niet van op zoek
te gaan naar existentiële houvast. Als hem
duidelijk wordt dat het leven en de wetenschap hem geen soelaas bieden, neemt hij
zijn toevlucht tot de filosofie. Via onder
meer Kant en Nietzsche komt hij uiteindelijk uit bij Schopenhauer.
Die had een remedie gevonden om het
wrede leven op afstand te houden: de ata-

te ontwerpen die iedereen zou moeten
dragen. Behalve de junkies, die krijgen een
ander embleem. De gedachte aan de Jodenster ligt voor het oprapen wanneer Ending in een enkele regel langs de geschiedenis scheert. ‘Kunnen we die pokkenjunkies niet verplichten dat embleem op hun
voorhoofd te tatoeëren?’, vraagt iemand
zich af.
Ernst troef dus in Stille mensen? Niet uitsluitend. In een aparte typografie wordt
de discussie weergegeven die bewoners
via het prikbord met elkaar voeren. Dat levert grappige fragmenten op, waarin onder meer melding wordt gemaakt van
diefstal.
‘Alarm! Iemand heeft onze kogelvis gestolen! Hij stond op de gang terwijl we zijn
aquarium aan het verschonen waren. Wij
zijn niet geamuseerd! Als onze kogelvis
iets is overkomen zullen wij de dader zeker opsporen en is hij 1000x doder dan
een blikje tonijn!’
Toppunt van geestigheid is dit interpunctieloze briefje: ‘TE KOOP GEVRAAGD
FENDER BASGITAAR LIEFST WIT NEEM
CONTACT OP MET LOU BALJON T6 DE HIPPIES’
Lou Baljon? Wat zullen we nou beleven?
Speelt die niet de hoofdrol in de onlangs
verschenen roman De rode loper van Thomas Rosenboom?
Wonderlijk. Zouden er meer romanpersonages zijn die er een dubbelleven op nahouden?
Daniëlle Serdijn

raxia, een ideale staat van berusting, onthechting en zielsrust. Andrés doet zijn
best om zich deze gemoedstoestand eigen
te maken, maar hij neemt een stap die de
verstokte vrijgezel Schopenhauer een gruwel zou zijn geweest: hij trouwt.
Dat lijkt aanvankelijk goed uit te pakken. Het huwelijk en het vaderschap maken hem echter kwetsbaar en worden
hem uiteindelijk fataal. Andrés’ vroegtijdige dood heeft veel weg van een rituele
uitdrijving van een van Baroja’s innerlijke
demonen: zijn angst om zich aan een
vrouw te binden.
Maar in tegenstelling tot zijn alter ego
in De boom der kennis waagde Baroja zich
nooit aan een huwelijk. Getrouwd of niet,
zielsrust heeft Baroja nooit gekend. Daarvan getuigen zijn ontembare schrijfdrift
en gemopper. Daarvan getuigt ook zijn
volstrekte gebrek aan die alledaagse vorm
van onthechting die zelfspot heet.
Maarten Steenmeijer

De oorlog komt dichtbij, in de fictie
van Simone Lenaerts.
De Vlaamse schrijfster Simone Lenaerts
blijft dicht bij het echte leven. In De onvervangbare wendt ze fictie aan om de getuigenissen vast te leggen van een verzetstrijdster uit WO II die de Duitse strafkampen
ternauwernood
heeft
overleefd. De jonge Germaine trouwt
met Isidoor, die net als zij uit een beurtschippersfamilie stamt, en ze krijgen
een zoon. Ze belanden in het verzet,
maar worden verraden, opgepakt en afgevoerd.
Het verhaal wordt verteld door kleinzoon Robbie, die als acteur een monoloog opvoert over de Duitse ingenieur
Gerstein, die het gas zyklon B heeft geleverd aan de vernietigingskampen. In de-
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zelfde periode vertelt zijn oma haar levensverhaal, waarvan hij totaal niets
wist, terwijl zijn moeder juist werd gekweld door de gruwelen die ze als kind
te horen had gekregen.
Overtuigend is het gruwelijke verslag
van Germaine, vol uitputtende details,
waarmee Lenaerts je langzaam de ellende in trekt. De rode jurk met noppen
waarin Germaine wordt opgepakt,
wordt een symbool van haar oude leven.
Solidariteit tussen haar en een paar vrouwen is de enige manier om te overleven.
Lenaerts brengt deze vrouwen zo dichtbij dat je ze een korst brood gunt, desnoods ten koste van andere slachtoffers.
Zoals Germaine zegt bij de dood van een
jonge vriendin: ‘Smart kun je niet eindeloos versnipperen.’
Edith Koenders

