
72
 OPZIJ • FEBRUARI 2013 

73
 OPZIJ • FEBRUARI 2013 

M
A

r
C

O
 B

O
r

G
G

r
E

V
E

A
LO

Y
 S

IG
A

V
I

| t a l e n t s c o u t |

e titel van het debuut 
Het eeuwige volk kent 

geen angst van de jonge, 
Israëlische schrijfster Shani 
Boianjiu (25) is ontleend aan 
een bumpersticker die 
kolonisten in het Heilige Land 
als een soort bezwering op hun 
auto’s plakken. Bezwering – 
want als de fragmentarisch 
opgebouwde coming to 
age-roman iets laat zien, is het 
wel wat de continue dreiging 
van gevaar en oorlog met een 
samenleving doet. Al weet 
Boianjiu dat op een bijna 
terloopse manier voor elkaar te 
krijgen in een soms bizarre 
tienermeisjesstijl die herinnert 
aan de HBO-tv-serie Girls. 
De vriendinnen Yael, Avishag en 
Lea, die samen opgroeiden in 

een kleine nederzetting bij de 
Libanese grens, moeten als 
18-jarigen in dienst als 
schietinstructeur, controleur bij 
een checkpoint en grensbewa-
ker bij een weg die niet gebruikt 
mag worden. Hun dagen vullen 
zich met een ongehoorde 
verveling. 
Maar terwijl ze zich vooral 
bezighouden met jongens, seks 
en drank is er steeds ook die 
onderhuids voelbare diffuse 
angst die tot een soort stille 
waanzin en morele laksheid 
leidt. Israëlische soldaten die 
elkaar kidnappen, mishandelin-
gen en nep-executies van 
Palestijnen. Een bij vlagen 
zwart-humoristische en 
verontrustende roman. dvP

 Anthos, € 19,95
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atti smith gaat een vervolg schrijven op de autobiografi sche 
bestseller Just Kids. Ze won er in 2010 de prestigieuze national 

Book award in de categorie non-fi ctie mee. in Just Kids beschrijft 
smith vooral haar liefdesrelatie, later vriendschap met fotograaf 
robert mapplethorpe. Zij gaan samen op zoek naar erkenning en 
beroemdheid. die vinden ze in het beroemde chelsea hotel, waar ze 
tijdgenoten als Janis Joplin, allen ginsberg, andy Warhol en Bob 
dylan leren kennen. smith breekt in 1975 door als zangeres en 
punk-rockicoon. mapplethorpe wordt op zijn beurt een zeer succesvol 
fotograaf. 
het volgende deel van de memoires zal meer over de muziekscene 
gaan en niet zozeer over haar en mapplethorpe. ‘ik heb geen heftige 
rock-’n-roll levensstijl gehad en geen seks-, drugs- en rock-’n-roll-
verhaal te vertellen. maar misschien heb ik wel een beter verhaal,’ 
vertelt smith in een interview met Billboard. MdB

 Wanneer het boek zal verschijnen, is nog niet bekend.

Iedere maand signaleert 
Opzij een literair talent. 

Deze keer: 
Shani Boianjiu 

het betere verhaal van patti smith 
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Voor Juliana spahr is poëzie een manier van 
denken. onze dagelijkse taal wordt opnieuw 
gevonden door de dichter, de lezer. de lezer 

verandert, emancipeert zijn of haar voelen, denken. 
Waarom leven we zoals we leven? aan wie behoort 

het land toe? Waar ligt de 
grens? mogen we de wereld 
vernietigen? Waarom kan 
communicatie zowel 
verhelderend als verwarrend 
zijn? dit zijn de vragen die 
spahr stelt. 

spahr geeft geen antwoorden. Zij beschrijft relaties, 
liefde, politiek, natuur, ecologie van dichtbij, van 
binnenuit. en ze geeft ons tegelijkertijd het perspec-
tief van een nieuwe buitenstaander. Zij ontrafelt 
manieren van kijken, onze aannames van het in de 
wereld zijn. 
samen met spahr kijken we naar de wereld als naar 
een geliefde. Zo lopen we samen met haar door 
honolulu, Waikiki, Berkeley. op elke titelpagina van 
een nieuwe reeks gedichten staat de bijbehorende 
geografi sche kaart, waar de gedichten geschreven 
zijn, inclusief lengte- en breedtegraad. We maken ons 
de plaats eigen waar we leven, schrijven, lezen. 
Woordspiralen en herhaling laten woorden verworden 
tot klanken en patronen. daar zingen liedjes, daar 
wordt het afval in de rivier of zee een ongemakkelijk 
mooi stromend lied van tamponverpakkingen en 
plastic fl essen. daar zingen vogels en salamanders van 
hun uitsterven. niets is vanzelfsprekend. 
daar doordrenken hartstocht en intimiteit en de wereld 
elkaar. daar hebben ‘ik’ en ‘jij’ andere begrenzingen. 
Wereld laat liefde binnen. Politiek vraagt om gevoel.

Welk boek zou iedere vrouw 
gelezen moeten hebben? 
Op die vraag geeft maandelijks een 
gastauteur antwoord. Dit keer kiest 
dichteres Rozalie Hirs Well Then 
There Now van de Amerikaanse 
dichteres Juliana Spahr.

Met Spahr 
kijken we 

naar de wereld 
als naar een 

geliefde

Volgende maand 

zal Sylvia 

Stoetzer, 

artistiek leider 

van de 

Diamantfabriek, 

de FemBieb 

aanvullen. 

Voor oudere 

afl everingen zie 

www.opzij.nl

e rgens achter in het dikke boek 
Het jaar zonder zomer, over de 
dag dat de extreem-rechtse 

anders Breivik bloedbaden aanrichtte in 
oslo en op het eiland utøya, schrijft 
sociaal antropologe erika fatland 
venijnig: ‘de misdaad en de slachtoffers 
worden gereduceerd tot een technische 
discussie rond het diagnosehandboek 
van de amerikaanse vereniging voor 
Psychiatrie.’ fatland concludeert dit 
nadat ze in de loop van de tien weken 
durende rechtszaak tegen Breivik liefst 
zeven diagnoses over zijn geestesge-
steldheid voorbij heeft horen komen.
‘Geen enkele diagnose,’ schrijft 
Fatland, ‘verklaart de stap van 
grootheidswaanzin naar (...) het 
aanrichten van een bloedbad onder 
jongeren op een eiland; de psychische 
aandoening is slechts een van de 
puzzelstukjes van een beeld dat nooit 
compleet zal zijn.’ de hang naar 
verklaringen voor gruweldaden is groot, 

laat de slachtoff ers voortleven

Journalisten 
zaten onder 
de getuigen-
verklaringen 
patience te 
spelen

maar een samenleving komt een trauma 
als dit pas te boven wanneer ook 
uitvoerig wordt stilgestaan bij de 
gevolgen voor de slachtoffers en 
nabestaanden, meent fatland.
Van Fatland verscheen in 2012 al het 
boek Engelbewaarder van Beslan over 
de terreuractie in 2004 op de school in 
noord-Kaukasus, waar 333 mensen het 
leven verloren tijdens een driedaagse 
gijzeling. het boek was het resultaat van 
een zes jaar durend onderzoek naar de 
gevolgen van zo’n dramatische 
gebeurtenis voor een kleine gemeen-
schap. de antwoorden waren niet 
hoopgevend. Ze merkte in talloze 
gesprekken met nabestaanden en 
autoriteiten dat Beslan inmiddels werd 
verdeeld door confl icten, wederzijdse 
beschuldigingen en verdriet. 
als fatland iets heeft geleerd van 
Beslan, is het dat slachtoffers al snel in 
de anonimiteit verdwijnen. de aandacht 
voor het drama verslapt. de slachtoffers 
verworden tot een cijfer, de nabestaan-
den zien hoe het dagelijks leven zich 
hervat, terwijl ze dat – verlamd van pijn 
– niet meer kunnen bijbenen. 
tijdens de rechtszaak tegen Breivik zag 
fatland de voortekenen al van eenzelfde 
beweging. Ze merkte dat de toehoor-
ders in de zaal steeds minder aandach-
tig luisterden naar de getuigenverklarin-

gen. terwijl een verminkt meisje 
vertelde wat ze op utøya had meege-
maakt, speelden journalisten patience, 
anderen checkten hun mail of het 
weerbericht. er waren al zoveel van dat 
soort verhalen voorbijgekomen, de 
buitenstaanders waren murw.
fatland wilde de slachtoffers een stem 
en een gezicht geven om te voorkomen 
dat ze in anonimiteit zouden verdwijnen. 
Ze zette zich aan een immense klus en 
sprak honderden nabestaanden, 
overlevenden en hulpverleners. het 
verhaal van de 19-jarige glenn martin 
Waldenstrøm is er een van de vele, die 
ze optekende. glenn werd door Breivik 
in zijn nek geschoten op de vloer van 
het koffi ehuis op utøya. als hij in het 
ziekenhuis bijkomt, denkt hij als eerste 
dat zijn moeder vast boos zal zijn dat hij 
zijn haar blauw heeft geverfd. hij voelt 
zich nog steeds schuldig dat hij een 
vriendin niet heeft kunnen redden.
In Het jaar zonder zomer onderzoekt 
Fatland ook Breiviks jeugd, gedrag en 
ideeën, spreekt met deskundigen en 
andere rechts-extremisten. dikke 
rapporten over de (vooral fouten) in de 
noorse terreurbestrijding doorploegt ze.
Ze wil een zo compleet mogelijk beeld 
tonen en daar slaagt ze volledig in. maar 
de slachtoffers hebben bij haar het 
laatste woord. 

Erika Fatland wil in Het jaar 
zonder zomer recht doen aan 
alle slachtoff ers van de massa-
slachtingen van Anders 
Breivik. Daartoe laat ze geen 
mogelijkheid onbenut. 
door maartje den breejen
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 Erika Fatland, 
Het jaar zonder 
zomer. Anders 
Breivik, Oslo en 
Utøya, 22 juli 2011, 
De Geus, € 19,95, 
vertaling Maud Jenje, 
Sofi e Maertens
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