De mensen van het blauwe licht

Pieter Pekelharing

We woonden in MtKisko. In een oud huis met een oprijlaan en een hartvormig
gazon ervoor. Om het huis lag een grote tuin met drie schuren en een lege waterput In de schuren hadden de vorige bewoners gereedschap, meubels, een zadel en
een arreslee achtergelaten. Het huis was van ons, dat hadden we zelf ingericht,
maar in de schuren waarden de bewoners van vroeger nog rond. De tuin was heuvelachtig. Een gedeelte ervan bestond uit een klein ravijn, met rotsen die holen
vormden waarin je weg kon kruipen.
's Winters werden we gewaarschuwd voor meutes wilde honden. Als we ze
tegenkwamen moesten we in een boom klimmen en om hulp roepen. Op weg naar
huis stuitten we soms op herten, die sierlijk over stenen muurtjes de weg op
sprongen en vlak voor de auto in het bos verdwenen. Er waren vossen, dassen,
stinkdieren, felrood gekleurde vogels die cardinals heetten, grote waterschildpadden en twee soorten slangen die we regelmatig vingen en kikkers voerden. Dat alles op ongeveer zestig kilometer afstand van New York, waar m'n vader werkte.
Het wil nog steeds niet tot me doordringen dat MtKisko zo dicht bij New York
lag.
We leefden typisch Amerikaans, 's Morgens aten we wentelteefjes met ahornstroop. Overdag gingen we naar school, waar we elke morgen de vlag hesen en
het volkslied zongen. We hadden baseballpetten op en droegen basketballgympen,
keken 's avonds tv., aten fudge ripple ice cream en dronken liters coke.
Ik kan me herinneren dat de buren, die voor Nederlandse verhoudingen een
flink eind verderop woonden, geregeld op bezoek kwamen. We speelden 'batman'
of 'superman' met hun kinderen, We stookten kampvuurtjes waarin we marshmellows roosterden, terwijl boven onze hoofden de drank rond ging.
Er werd veel gedronken en hard gewerkt. Overdag op kantoor, 's avonds aan
het huis of in de tuin. Het was vanzelfsprekend dat de buren kennis kwamen maken en een oogje in het zeil hielden. Ik geloof niet dat m'n ouders dat als drukkend
ervoeren. Ik weet wel dat de adviezen van onze buren soms vreemde vormen aannamen. Zo kreeg moeder op een dag een opblaas-bh. Een vriendin vond dat haar
borsten niet groot genoeg waren. Er zat een baby-blauw kleurig rietje aan, waarmee je haar boezem gestadig kon laten rijzen of dalen.
Een paar maanden geleden, tijdens de presidentverkiezingen, zond de VPRO een
documentaire over Amerika uit In een van de afleveringen ging het over een
vrachtwagenchauffeur en zijn gezin. Ze waren methodisten en verdienden een moKrisis 37,1989, pp 26-32

daal inkomen. De ouders waren in de dertig, hun oudste kind een jaar of twaalf.
Ze hadden een alleenstaand huis met tuin, gingen dikwijls picknikken of jagen met
de kinderen, maar verdienden niet genoeg om zich degelijk te kunnen verzekeren.
Zou een van hun kinderen morgen op school een gecompliceerde beenbreuk oplopen, dan zou Pa de dag erop failliet rijn.
Er bestaat vrijwel geen sociale zekerheid in Amerika. Vandaag kun je het goed
hebben, morgen moet je je huis verkopen. Dat geldt voor mensen met een modaal
inkomen -grofweg de helft van de bevolking. Buren zijn belangrijk in Amerika. Je
kerkgemeenschap ook.
Wie beneden modaal leeft kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. De leden van de 'lower middle class' hebben het verhoudingsgewijs goed, maar ze leven op de rand van de afgrond. Ze hebben een huis met tv., een wasmachine, een
ijskast, een auto en een bankstel, maar het is allemaal versleten en geld om de boel
te laten repareren is er niet
Het werk van Raymond Carver, Bobbie Ann Mason en Jayne Anne Phillips gaat
over dit lower middle class' Amerika. Hun boeken handelen over het leven van
onbetekenende mensen met nietszeggende baantjes, die overdag televisie kijken,
een paar kinderen hebben en op hun dertigste overwegen of ze voor een tweede
keer zullen trouwen. Carver, Mason en Phillips schrijven niet over het jachtige,
exotische leven in de metropolen en ook niet over spannende thema's als geweld
of de dreigende ondergang van het westen. Hun verhalen spelen zich af in het rurale Amerika, in kleine dorpen op het platteland of ergens in een buitenwijk van
een grote stad.
Hun stijl is direct en afstandelijk tegelijk. Ze interpreteren het leven niet, ze observeren het. Hun toon is laconiek en lichtelijk ironisch, realistisch op het caricaturale af. Ze schrijven zoals Hopper schildert: haarscherpe werelden in verloren
ruimtes, waar de eenzaamheid van afstraalt De zinnen zijn kort en de verhalen
simpel, zonder ingewikkelde plots of metaniveaus. Er komen geen grote ideeën in
voor en je zult in hun werk vergeefs naar een duidelijke politieke of filosofische
lijn zoeken.
De reden daarvoor is eenvoudig: hun verhalen gaan over levens waarin politiek
of geschiedenis nauwelijks een rol spelen. Hun hoofdpersonen - kleine middenstanders, pompbediendes, cassières of serveersters - hebben al moeite genoeg zich
staande te houden. Ze maken geen geschiedenis, de geschiedenis rolt over hen
heen. Ze verkwanselen hun mogelijkheden, kunnen zich niet goed uiten, verliezen
de mensen of dingen waar ze het meest gehecht aan rijn, en gaan uit elkaar op momenten dat het niet nodig was. Af en toe worden ze daar wanhopig van, maar ook
de wanhoop went; wat overblijft, op den duur, zijn stoïsch gedragen levens van
stille radeloosheid.
Hun personages vragen niet veel van het leven: een beetje geluk, geen al te
grote verrassingen, een vleugje zelfrespect Ze zijn meestal te moe om diep na te
denken, hollen verbaasd achter de feiten aan en accepteren, op een enkele daad van
verzet na, dat het leven blijkbaar onvermijdehjk moet teleurstellen.
Jayne Anne PhiUips typeerde Carvers werk eens als "(being about) how things
fall apart and what is left when they do". Het had evengoed een beschrijving van
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haar eigen werk kunnen zijn. Toch, hoe verrassend het ook klinkt, is hun werk
niet somber. Ik moest bijvoorbeeld dikwijls aan de buren uit MtKisko denken:
vriendelijke, door werk en onzekerheid getekende mensen, die ondanks de tv., de
ice-cream, de opblaas-b.h.'s en basketballgympen, en ondanks al hun verlangens
'to make it new', zo onmiskenbaar zichzelf bleven.
Mijn herinneringen gaan terug naar de jaren vijftig. Deze boeken handelen over de
jaren zeventig. Het is moeihjk je te realiseren hoeveel er intossen is veranderd. Het
verlangen 'to make it new' heeft diepe sporen nagelaten.
In een van haar korte verhalen, die bij uitzondering over het verleden handelt,
Detroit Skyline, 1949 , schrijft Mason hoe de negenjarige Peggy Jo met haar moeder op bezoek gaat bij haar oom en tante in Detroit Peggy woont op een kleine
boerderij in Kentucky en zoals zoveel zuiderlingen rijn haar verwanten noordwaarts getrokken om werk te zoeken in de auto-industrie. Als Peggy, na een nacht
rijden in de bus, in de buitenwijken van Detroit aankomt, heeft ze nog nooit zoveel
huizen bij elkaar gezien. Ze staat versteld van de luxe en maakt het wonder van de
eerste moderne keuken mee:
"Aunt Mozelle had a toaster, a Mixmaster, an electric stove, and a large clock
shaped like a rooster. On the wall, copper-bottomed pans gleamed in a row like
golden-eyed cats lined up on a fence.
'Ain't it the berries?' my mother said to me. 'Didn't I tell you?'.
'Sometimes I have to pinch myself, said my aunt."
Peggy zit dromerig voor haar eerste tv., verheugt zich op de aanblik van de wolkenkrabbers, waar haar moeder haar zo vaak over heeft verteld, maar keert onverrichter zake terug naar huis, omdat de 'reds' een busstaking hebben georganiseerd.
Alle volwassenen praten in gedempte tonen over de 'reds' en het enige wat Peggy
ervan begrijpt is dat het kleine duivels in rode pakjes met hooivorken moeten zijn,
die achter alles zitten wat slecht is.
De angst voor de 'reds' is gebleven. In dertig jaar tijd echter hebben de wolkenkrabbers, de fastfood-ketens en de tv. het land veroverd, zijn de eerste rockstars
geboren en gestorven, zijn Armstrong, Aldrin en Collins op de maan geland, is de
flower-power beweging opgebloeid en verlept, is de burgerrechtenbeweging ontstaan en probeert het land bij te komen van de verloren oorlog in Vietnam. Er ligt
een enorme afstand tussen het leven van het sjofele boerenmeisje Peggy, die nu
negenenveertig jaar oud moet zijn (even oud als Mason zelf), en het leven van de
hoofdpersonen uit de verhalen nu. Een paar willkeurig gekozen citaten om dit toe
te lichten:
"Sam pulls in at the Sunoco and springs out of the car to let Mamaw out. Mamaw has barrel hips and rolls of fat around her waist. She is so fat she has to
sleep in a special brassiere. She shakes out her legs and stretches her arms.
She is wearing peach-coloured knit pants and a flowered blouse, with white
socks and blue tennis shoes."
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"Thefirsttime her parents divorced, Rayme was six years old, the only child
to go with her mother. They lived alone together in Kansas. Rayme didn't
remember much about it. She said sometimes she came home from school and
the door was locked and she would sit outside past dark and listen to the owls
in the trees...
At the time of the second divorce, Rayme was twelve. She said her father
stood in the middle of the living-room and called out the names of the children.
He pointed to one side of the room or the other. When we were lined up right,
he said those kids would stay with him and those kids would go with her'.."
"I had a job and Patty didn't. I worked a few hours a night for the hospital. It
was a nothing job. I did some work, signed the card for eight hours, went
drinking with the nurses. After a while Patty wanted a job. She said she
needed a job for her self-respect. So she started selling multiple vitamins door
to door.."
Het eerste citaat stamt uit In Country van Bobbie Anne Mason, het tweede uit
'Rayme', een kort verhaal in Granta van Jayne Anne Phillips, het derde komt uit
'Vitamins' en staat in de bundel Cathedral van R. Carver.
De citaten gaan over tijdelijke baantjes, dikke, vormeloze lijven en murwmakende echtscheidingen. Voeg daar het blauwe schijnsel van de tv. aan toe en je
hebt de bekende ingrendiënten van onze westerse apocalyps. Voor intellectuelen
als Adorno, Heidegger, Steiner of Sloterdijk kondigen ze het einde van de
beschaving, het begin van de barbarij aan.
Dit soort eindstemming is nu precies watje in deze boeken niet aantreft Zeker,
ze schilderen een wereld, waarin vaders, moeders en kinderen, maar nauwelijks
gezinnen voorkomen, waarin niemand een boek leest, de tv. elk uur van de dag
aanstaat en het werk een farce is geworden, maar de portretten die ze schilderen
rijn nooit denigrerend. Ze leggen genadeloos de misère, de saaiheid en plattitudes
van hun omgeving bloot, maar ze geven ook ieders diepste wensen en idealen
weer. Hoe afstandelijk het werk van deze schrijvers ook is, op hun omgeving
neerkijken doen ze niet. Het kan best zijn dat hun personages, intellectoeel gezien,
geen cultuur hebben, maar ze proberen op een waardige manier te leven en er het
beste van te maken.
Neem bijvoorbeeld Samantha ("Sam"), de protagonist van In Country . Volgens
genoemde cultuurdragers zou Sam een soort zombie moeten zijn. Sam is zeventien. Ze komt uit een klein dorp in Kentucky en woont samen met haar oom, een
getraumatiseerde Vietnam-veteraan die hoogstwaarschijnlijk aan Agent Orange
lijdt Haar vader is in Vietnam gestorven. Haar moeder is inmiddels hertrouwd en
woont in een andere stad. Sam jogt, leeft van kant en klaar maaltijden, zit elke
avond voor de beeldbuis, gaat tussendoor naar de highschool en herinnert zich het
verleden aan de hand van popconcerten. Haar helden zijn Bruce Springsteen, The
Doors, de Kinks, en de Beades. Als ze iets niet goed begrijpt schieten haar rocksongs, scenes uit M*A*S*H en dialogen uit B-films te hulp. Haar beelden komen
van de tv.: "The silhouetted farm equipment was standing silent and still", mij29

mert ze, "looking like outwitted dinosaurs caught dead in their tracks by some
asteroids."
Sams probleem is haar oom. Ze merkt dat de buurt bang voor hem is, ze begrijpt rijn gedrag vaak niet en vindt dat vreselijk. Waarom wil hij niet werken? Wat
is er in Vietnam gebeurd? Waarom doet iedereen daar zo moeilijk over? Langzaam
maar zeker, gebruik makend van de tv.-series, de liedjes en verhalen waarmee ze
is opgegroeid, en de nacht doorbrengend in een natuurpark om te voelen hoe het
geweest moet rijn, begint ze iets van haar oom, zijn schuldgevoel en verdriet om
de dood van zijn kameraden te begrijpen.
Het thema is niet nieuw: een jong meisje ontluikt en wordt volwassen, maar het
rijn de sfeer en details, de beschrijving van het leven in het dorp, die Sams ontwaken tot zo'n krachtige gebeurtenis maken. Het knappe van het boek is dat Sam
geen buitenstaander wordt, door haar kritiek, maar steeds sterker bij het leven in
het dorp betrokken raakt. Het resultaat van haar ontwaken is niet dat het dorp
'burgerhjk' en M*A*S*H 'troep' wordt, maar dat ze zich op nieuwe manieren met
beide verbonden voelt.
Hetzelfde geldt voor Machine Dreams van Jayne Anne Phillips. Net zoals In
Country gaat Machine Dreams over Vietnam. Beide boeken beschrijven de oorlog
als een beslissende episode in het leven van dorpelingen, die cola drinken en hamburgers eten, en zich met de dood van hun naasten, evenals met degenen die terugkeren, geen raad weten. Machine Dreams beschrijft de kroniek van een familie, van de tijd van de economische crisis tot aan de oorlog in Vietnam. Vanuit de
perspectieven van vader, moeder, dochter en zoon trekken de jaren voorbij, begrijp je waarom de ouders uit elkaar groeien en scheiden, maak je mee hoe de kinderen volwassen worden en hoe de oorlog langzaam z'n schaduw vooruit werpt
De zoon wordt opgeroepen in militaire dienst en sneuvelt als boordschutter in
Vietnam.
De titel van het boek verwijst naar de - typisch Amerikaanse - droom van vader
en zoon, het verlangen te kunnen vliegen, vrij te zijn, de hemel te bereiken in een
'fast car', zoals Tracy Chapman zingt
De donkere kant van die droom is min of meer het embleem geworden van de
Vietnamese oorlog: zwarte, vuurspuwende helikopters met Rambo's erin, poor
lonesome cowboys die zich door de moderne wereld verraden voelen. In het
sprookje van vroeger schoten ze alleen de slechterikken overhoop, tegenwoordig
schieten ze in het wilde weg om zich heen. Bovendien doen ze dat niet langer met
pistolen, maar met automatische geweren.
Dit aspect, het dagelijkse geweld in de Amerikaanse samenleving, komt in deze
boeken nauwelijks aan de orde. Dat is hun thema niet Ze schilderen het rurale leven van Amerikanen, die het geweld, ofschoon het voortdurend dreigend in de
lucht hangt, voornamelijk op de tv. meemaken.
Beide boeken zijn geschreven na de kritiek van de jaren zestig, na de grote
Vietnamdemonstraties, de deserties en de totale desillusionering over de regering.
Voor een deel rijn ze een reactie op die kritiek. Van dichtbij en van ver af tegelijk,
als door een omgekeerde verrekijker, beschrijven Mason en Phillips de duizenden
draadjes die hen met hun omgeving verbinden. Het is alsof ze pas door de oorlog
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en de herbezinning die daarop volgde ontdekken hoeveel ze van hun land houden.
Aan het eind van Machine Dreams stelt Danner, de zuster van de omgekomen
Billy, vast dat ze niet uit Amerika weg wil, hoezeer ze zich ook door de regering
verkocht voelt
Een van Carvers korte verhalen, 'A small good thing', gaat over een kind dat op
de dag van rijn verjaardag een auto-ongeluk krijgt, in coma raakt en in het ziekenhuis belandt. De dokters rijn optimistisch, het kind kan ieder moment wakker
worden.Terwijl de ouders al voor de tweede dag wachten, gaat thuis de telefoon:
het is iemand die hun zoon lijkt te kennen, hen vraagt 'of ze het vergeten zijn' en
dan weer ophangt. De ouders zijn geïrriteerd en begrijpen er niets van. Op de derde dag sterft hun kind. Als ze kapot thuis komen, gaat opnieuw de telefoon. Het is
dezelfde stem. Plots herinnert de moeder zich, dat ze een paar dagen tevoren een
taart heeft besteld voor de verjaardag van haar zoon en dat dit de bakker moet zijn,
die hen met rijn taart lastig valt.
Woedend rijden ze naar zijn adres. Het is laat en koud. De bakkerij ligt in een
verlaten winkelbuurt. Alles is gesloten en alleen in de bakkerij brandt nog licht.
Als ze aankloppen en de bakker opendoet, dreigt even een schermutseling te ontstaan. Vlak daarna legt de moeder op koude, vlakke toon uit dat haar kind die dag
is gestorven. Ze begint te huilen. De bakker, getekend door jaren zorg en werk,
trekt zijn schort uit, haalt ergens stoelen vandaan en vraagt hen alsjeblieft te gaan
ritten. Als ze eenmaal gezeten rijn, biedt hij z'n verontschuldigingen aan:
"'Let me say how sorry I am,' the baker said, putting his elbows on the table.
'God alone knows how sorry. Listen to me, I'm just a baker. I don't claim to
be anything else. Maybe once, maybe years ago, I was a different kind of human being. I've forgotten, I don't know for sure. But I'm not any longer, if I
ever was. Now I'm just a baker. That don't excuse me doing what I did, I
know. But I'm deeply sorry'."
Het is warm in de bakkerij, de moeder en vader doen hun jas uit, de bakker maakt
koffie en zegt hen dat ze iets moeten eten:
"'Eating is a small, good thing in a time like this', he said.
He served them warm cinnamon rolls just out of the oven, the icing still runny.
He put butter on tlie table and knoves to spread the butter. Then the baker sat
down at table with them. He waited. He waited until they each took a roll from
the platter and began to eat. 'It's good to eat something', he said, watching
them. There's more. Eat up. Eat all you want. There's all the rolls in the
world here'."
Na al die dagen nauwelijks aan voedsel te hebben gedacht, beginnen de ouders
hongerig te eten. De bakker kijkt tevreden en begint te praten. Tot in de vroege
ochtend, moe en vol pijn, luisteren de ouders aandachtig naar het verhaal van de
bakker, eten ze donker volkoren brood, vertellen ze over hun leven en denken ze
er niet aan om weg te gaan.
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Het beeld van deze drie personen aan tafel, midden in dat desolate landschap
van gesloten winkels, is, net zoals Rambo in zijn helikopter, een beeld van Amerika. Rambo kende ik al van defilm,het gescheld op de consumptiecultuur ook,
daar staat m'n boekenkast vol mee, maar deze personen zou ik graag wat nader
willen kennen.
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