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Grenzen overschrijden, ophouden te

bestaan - OverMoedervlekken (2016) van
Amon Grunberg
JEROEN DERA

Een roman als een tuin

'Kadoke wil aanbellen, maarhetgras doet hem aarzelen. Hij pakt
detuinslangenbegintdevoortuin watertegeven,debomen, de
planten,hetgazon'(p.5).IndeopeningszinnenvanArnonGrunbergs roman MoedervleTcken brengt protagonist Otto Kadoke,
door de verteller kortweg 'Kadoke' genoemd, een van de slagzmnen van de optimistische filosofie in de praktijk: Voltaires 'il

fautcultiver notrejardin', hetberoemde slotvanCandide(1759).
Volgens Voltaire, een typische Veriichtingsdenker, zijn we zelf
verantwoordelijk voor een leefbare wereld, te beginnen op het
lokale niveau van deeigen tuin.

Grunbergs Kadoke gaat onder die verantwoordelijkheid ge-

bukt, zekeromdathetnietzijneigenplanten zijnwaarophijde
tuinslang loslaat. In plaats daarvanbesproeit hij 'het stervende
grasdaternietvoorheeftgekozendoodtegaaninmoedersvoortuin' (p. 27). De tuin bijhouden is aan moeder Kadoke niet meer

besteed:zeheeftvoltijds zorgnodigenheeftdaarvoordeillegale
Nepalese Roseinhuis, bij wiehetgazonertijdens deverzengende
zomernogalbij inschiet.Zelfshaarvriend Darkoisvoor Kadoke

deel van het network dat moeders tuin onderhoudt, want 'hij
heeftverleden zomer geprobeerd eenboom te snoeien' (p. 38).
Betrokken zijn bij moeder betekent een aandeel hebben in de

tuin:zolangdiegecultiveerdwordt,isdesituatieondercontrole.

ZoalsweineenromanvanArnonGrunbergkunnenvenvachten, is die controle in Moedenilekken echter van korte duur. Uit-

gerekend nadat hij haar gewezen heeft op de dorre plekken in
de tuin, vergrijpt Kadoke zich in de badkamer van zijn moeder
aanRose,in een scenedieveel wegheeftvan eenverkrachting
(vgl. Dera81Smeets 2017, p. 6). Gevolg isdatzij ontslag neemt en

vs

Kadokede zorg voor zijn moeder moet gaan combineren met
zijn drukke baanalspsychiater in de suicidepreventie (lemand

slot:gooitKadoke'dehanddoekvandeofficielepsychiatriede-

finitiefindering?Grunberglaatdeconclusieaanonsover7.Door

anders moet nu de tuin bijhouden. De zoon, hij moet het doen',
p. 167). Het blijkt namelijk onmogelijk op korte termijn een geschikte nieuwe hulp te vinden voor moeder Kadoke, die in bio-

dievraagtestellen strijkt Schouten MoedervleJcken nietgladtot
eenromanwaarin zicheenafgebakende psychologische ontwik-

kelingaftekent tegendeachtergrond van"ethische thema's'als

logische zin Kadoke's vader is - nadedoodvanzijnvrouw heeft
hij haar identiteit overgenomen. Eenbejaarde vrouw met een
penisisvoordeprofessioneleverzorgendenin Moedervlekkenal
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zorgengenderdysforie maaronderstreepthijveeleerdeopen-

heidendubbelzinnigheidvandezeliterairetekst.Hetisprecies

diecomplexiteitdieikindezebijdragecentraalwilstellen.'Om
hetuittedrukkenintermenvanhettuinmotiefuit Moederulek-

te zeer tegen de schenen, en ook voor de rabbijn is moeder een
personanongratageworden.
Controleverlies speelt intussen ook op Kadoke's werk. Een
foutieve taxatievan zijn kant leidt tot de zelfmoord van eenpa-

tient en als hij de automutilerendeborderiinepatientMichette
juist wel in een kliniek laat opnemen, wordt zij prompt terug
naarhuisgestuurd.Kadokeneemtdaaropeencontroversielebeslissing: hij besluit Michette bij zijn moeder in huis te nemen,
een vorm van alternatieve therapie die tegelijkertijd zijn acute

zorgprobleem oplost. Deconstructie vormt in zekere zinookeen
therapie voor depsychiater zelf, want gedurende de roman lijkt
hij erin te slagenzijnmoederlos te laten. Aanhet slot van Moeden/lekken brengt hij Michette en zijn moeder onder inhet hotel
dat Michettes ouders in Zeeland runnen en rookt de fanatieke

kettingroker Kadoke zijn laatste sigaret, als symbolisch einde
van een leven lang niet sterven' (p. 399).

Voor veel critici was die slotpassage aanleidingom Moedervlekken te lezen als een roman waarinGrunberg toch enigszins

afstandneemtvan het pessimistischemensbeelddat sprakuit
romansalsTina(2006)enDemanzonderziekte(2012). Grunberg
laat ditmaal zijn antiheld niet helemaal verdrinken', schreef
Koen Eykhout (2016) in De Limburger, terwijl Kees 't Hart (2016)
in De Groene Amsterdammer optekende dat er in Moederuleklcen

'een krankzinnigevlaag van utopisch verlangen' rondwaart.
Grunbergs protagonist zou dit keer niet ten val komen, zoals
JorgenHofmeesterofSamarendraAmbani,maareenontwikkeling doormaken van 'een man die geworsteld heeft met zijn afkomst (...) maardieuiteindelijk tochveriost is geraaktvan zijn
moedervlekken' (Verplancke 2016).

In de journalistieke literatuurkritiek wees alleen Trouw-re-

censentRobSchouten(2016) op het onbeslistekaraktervanhei

s:.dezeromaniseentuindie°pheteerstegezichtkeurigby-

gehoudenlijkt, maaronderdeoppervlaktevandetekstwoTke'i't

het.
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Met belangvan de focalisatie

Gmnbergs criticasters hebbennogaleensdeneigingomover
dedubbelzinnigheden in zijn romans heen te stappen. "In^
Gr^eAmsterdammerbetoogde ChristophevanGerrewey(2014)
bijvoorbeelddatGrunbergeenmonomanevoorkeurheeftvo'or
.

hetabsoluteaforisme,devoorgoedenvooriedereengeldYgeui7-

spraak' - een kwalificatie die op gespannen voet staat met be-

gnppenalsmulti-interpretabiliteit enfrictie. Inhetgevalvan
MoedervWenwashetGijsbert Polsdiedeeenzijdigheidvan

Gmnbergs wereldbeeld aandekaakstelde. OpDeReactorbetichtte hijderomanvanoppervlakkig engagement: Moedewlek-

?7zmuy0 1 zitten

met

maatschaPPelUke thema's,

maarGrunbeTg

houdt dievoortdurend opafstand dooreenkarikatuurvan7m

hoofdpersonageoptevoeren.'Hieriseenschrijveraanhetwoord

diegrote thema's verwerkt, omzevervolgensniet serieustene"
men/ stelde decriticus, om retorisch toe tevoegen: 'Waarom
zoudelezerhetdanwelmoetendoen?"(Pols2016)Dekernvan

pols. bezwaarisuiteindeliJkdatMoedervWen demaatschap"

pelijke^tatus quobevestigt. Volgens hemwordtnergensin'de

roman letsopeenbeklijvendemanieropdeproefgesteld: overal

ervaart, zietenbegrijpt hetlezerspubliek wathetindeLageLan-

denanno2016sowiesoalervaart,zietenbegrijpt.'

Opzichzelfzyn zulke generaliserende uitspraken over 'het
lezerspubliek' alproblematisch. Dekwestie isintussenook dat
Polsnietingaatopdeeffecten vandefocalisatie indezeroman^

ZoalsineengrootdeelvanGrunbergsoeuvrewordtdeverhaalwereldin Moedervle1e1eenhoofdzakelijkgepresenteerdvanuithet

gezichtspuntvan eenpersonage.Wattechnischer geformuleerd:
de focaliserendeinstantie is de protagonist Kadoke.Diensblik
laten samenvallen met die van Grunberg gaat voorbij aan de

complexiteitvandezeroman.Hetisnamelijkjuistophetniveau
van de focalisatie dat er in Moederulekken fricties ontstaan - en

het 'absolute aforisme', voor zover daar al sprake van is, zijn gel-

digheidverliest. Om dit te illustreren, bespreek ik drie aspecten
vanhetpersonage Kadoke: zijn rol als zorgverlener, zijnvisie op
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grensoverschrijdendgedragen zijn houdingten opzichtevan
personagesmeteenniet-westerseachtergrond.
Een dubbelzinnige zorgverlener

Als de arts in opleiding Dekha aanKadoke vraagt hoe hij dewe-

reldziet,antwoordthij haar:'Ikbenpsychiater,(...) datiswieik
ben.' (p.265)Grunbergsprotagonistomschrijftzichzelfhierniet
zomaarals psychiater:de formulering 'dat is wieik ben'wijst
eropdathij zijnidentiteitdeflnieertin termenvanzijnberoep.
Elders in de roman bevesrigt de verteller dat beeld: 'De crisisdienstismeerdanzijnwerkgever,decrisisdienstiseenaanzien-

lijk deel van zijn leven; in andermans crisis vindt hij zijn bestaansrecht.' (p. 99) DezeeigenschaponderscheidtKadokevan
enkelenevenpersonagesin hetverhaal,bij wieerjuist eendiscrepanrie bestaattussenhunprofessionele enhunpersoonlijke
identiteit. De Krav Maga-trainer Matan, bijvoorbeeld, is buiten

zijnverbaal agressieve trainingssessies een'aimabele maarook
watongeinteresseerdeman'(p.332),terwijlKadoke'sartsbinnen
enkele seconden van een glimlachende oud-studievriend kan
veranderen in een 'ernstige dermatoloog' (p. 366).

Het isbinnen Grunbergs oeuvre betekenisvol dat deprotago-

nistzijnidentiteitvormgeeftdoorteonderstrependathij zorgverleneris. ZoalsGrunbergkennerYravanDijkheeftlatenzien,

spelenzorgenalteriteit eencruciale rol inhetwerkvandezeauteur. OpbasisvanfilosofenalsDavidCritchley enAmeliaDeFalco
stelt VanDijkvast datderol vandeverzorgende fundamenteel
dubbelzinnigis.'Deparadoxis',schrijftzij,'dathoewelhetsubject zijn soevereiniteit enautonomie moet opgeven in derelatie

metdeander diebehoefteaandeandernujuistiswathetsubject

definieert' (VanDijk2013).Wiezorgtvooreenander,zietzYch
met andere woorden per definitie geconfronteerd met schade

aanheteigenego- alwashetmaaromdatdeverzorgendeminder

tijdoverhoudtvoorzichzelf.Tegelijkertijd kanenwildezenooit
amdeanderbeen,zoalsookKadokezichinMoedervWenrealiseert: -Omgekeerde hulpbehoevendheid komt eveneensvoor. De

verzorger heeftdehulpbehoevende dikwijls net zohardnodis
als andersom. ' (p. 99)

IndieconstateringbrengtGrunbergsvertellereenoppositie

aan

tys

sen een

verzorger' (in

Van

Dijks

termen:

het

subject)

en

een-hulpbehoevende' (de ander). Dezeoppositie is problematisch, omdatdegrenzen tussenverzorgeren hulpbehoevende

mMoedervIekkenbuitengewoonporeuszijn.MoederKadokezegt
haarzoonbijvoorbeeld datzijnietkansterven, zolanghij nirt'

durftoptetredentegendemensen'(p.51)- waarmeedepsychi-'

ater die zijn bestaansrecht in andermans crisis vindt, zelfeen
ander wordt die hulp behoeft. Herhaaldelijk wordt bovendien
duidelijk datKadoke zozijn eigencomplexen heeft. Nietalleen

rust,zoalsvakerbij Grunberg, delastvandeShoahopzijnschou-

ders,ookishij opgegroeidineengezinwaarinnogalwat'van

hem verwacht werd: als kind al werd hij aangeduid als~'onze

kleinepsychiater' (p.95)enzijnouders hoopten 'eigenlijk'dat

hygeencrisis-,maarkinderpsychiaterzouwarden(p.i4).'Nogal

ambigu merkt Kadoke in dat verband tegenover de vader van

Michette op:'Alsjejong indepsychiatric terechtkomt, komje

ermoeilijkweeruit. ' (p.350)

BovenalvertoontKadokekenmerkenvaneenoedipuscomplex.
Zynmoederisvoorhem verbondenaanseksualiteit, hetgeen
bijvoorbeeld blijkt alshijaanhaarmoetdenkenalshijeenTek-'

suele toenaderingspogingvan Michette afwijst (p.218).Ookvia
hetbeeldvandeengelstaatdemoeder, dievolgens Kadoke 'als
eenengel' (p.236)overhemwaakt,inverbandmetseksualiteit.

DeNepaleseRose,dieKadokezoopwindtdathij zichaanhaar
vergrypt, wordt immers herhaaldelijk een engel genoemd, en
de losbandige Michette draagt iets aan haar sleutelbos wat de

psychiater aaneenengelherinnert (p.314).Suggestiefis ookde
passagewaanndeverteller Kadoke'srookverslaving omschrijft
in termen van overspel: 'Tien tot vijftien keer per dagbedriegt
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hij zijn moeder met een sigaret' (p. 54, cursiveringjD). De oedipusthematiek wint ten slotte aanextra kracht, doordat demoeder
van Kadoke in biologische zin zijn vader is. Immers: door de

methemgaatenhemeenkopjekoffieaanbiedt.Kadoke'sreflec-

t^hieropisalsvolgt:'Kadokebegrij-pdatdevadergekwordtop

ditbureau. Demanimiteert eenramshoorn enhijkrijgt koffie
aangeboden,daarzouiedereengekvanwarden. ' (p.194-195)In
dezeinterpretatie vandesituatieopenbaartzichscherpdepro-'
blematiekdieKadokealsfocalisatormetzichmeebrengt. Gmn-

transformatie vanvader naarmoeder te erkennen, heeft Kadoke

in zekere zin zijn vadervermoord (zie ook DeraSt Smeets 2017).
Als de psychiater Kadoke zijn identiteit definieert in termen
van zijnberoep, is dat kortom verraderlijk. Deblikvan dehulp-

bergsprotagonistrealiseertzichnietdathetnietdekoffieisdie

verlener is in Moederuleleken voortdurend ook de blik van een

i8o

demanbuitenzinnenmaakt,maardeklinischemanierwaarop

hulpbehoevende, hetgeen op zichzelfal reden is bedachtzaam
met Kadoke's gezichtspunten om te gaan. Maar ook als de protagonist zichuitdrukkelijk in de rol van hulpverlener manifesteert, moetenweomzichtigheidbetrachten.Eengoedvoorbeeld
daarvan biedt de passage waarin Kadoke een confrontatie heeft
met devadervanNelleke,eenveertienjarigmeisje dateenpaging
tot zelfdoding heeft ondernomen. De psychiater vertelt de man
dat zijn dochterbehandeldzalwardenop eengesloten afdeling
van een kliniek op ongeveer honderd kilometer afstand. Hij
merkt daarbij dat zijn laatste woorden niet tot de vader doordringen, waarop deze uitroept: 'Honderd kilometer? Hoe kom
ik daar? Wat is dit voor kutland? Wat bent u voor psychiater?'
(p. 194) Kadokeantwoordthierophetvolgende:
Nederlandheeftmondiaalgezienongeveerdebeste zorg
die denkbaaris, maarer zijn grenzenaanwatwekunnen
doen. Endejeugdpsychiatriekampt momenteel met capaciteitsproblemen. Datwil zeggen:er zijn met namein
de Randstad niet genoeg bedden. Nu even niet, althans.
Datis heelvervelend, maarhetbelangrijksteis datuw
dochter behandeld gaat warden. Waar dat gebeurt is van
ondergeschiktbelang. (p. 194)

hijmetdesituatieomgaat.Defocalisatordiezichzelfbovenalle^

^anduidtalszorgverlener, blijktindezepassagenietinstaatop

deeigenzorgverleningtereflecteren.Alsgevolgvanhet~perr

spectiefdatGrunberghanteert, ontstaatalduseenfrictietussen

deopvattingen vandeprotagonist enzijndaadwerkelijke pro-

fessionelehandelen.

Taboes en transgressie

Zulkefrictiesopenbaren zichinMoedervlekleen ookopeenander
ler

niye au: dat van de grensoverschrijding.

Ilh!,

t

bewaken

van

grenzen

van

In de ogen van Kadoke

cruciaal

belang.

Dat

blijkt

bij^

voorbeeld als hij Michette uitlegt waaromhij nietwenstin te
.

gaanophaarseksuele avances: 'Ennee,ikveriangnietnaarje.
?e.t?^n grensdie iknietkanoverschrijden zonderdatikophoudtebestaan. ' (p.288)Dekeuzevoorhetwerkwoord'bestaan'

onderstreept hoezeerKadokezijnberoepkoppeltaanzijniden-

titeit: diezouuiteenspatten alshij, oplastvan'demedische tuchtraad, zijnvaknietlanger mocht uitoefenen. Datvakheeftintus-

senveelmethetbewakenvangrenzenuittestaan.Alspsychiater

indesuicidepreventie probeert Kadokedagelijks tevoorkomen

datzijnpatientengrensoverschrijdend gedraggaanvertone^
.

Demaatschappij kanzichzelfmoord nietveroorioven', verklaart

Deze reactie blinkt uit in rationaliteit. Pas na zijn uiteenzetting

overdecapaciteitsprbblemengeeftKadokeeengevoelsreHectie
('Dat is heel vervelend'), die overigens eerder betrekking heeft
op het tekort aanbedden dan op de erbarmelijke situarie waarin
de vader zich bevindt. Na Kadoke's reactie gebeurt dan ook het
volgende: 'De man slaakt een kreet. Een oerkreet. Het doet Kadoke denkenaanhet geluidvan eenramshoorn' (p. 194). Hierop

komt eenpolitieagentenaarde mantoe dievraagtofalles goed

deprotagonistzijnzienswijzeaanMichette.'Steljevoor,alssm-

cidegewoonzouwarden,datzousubversiefzyn,hetdiepste

wezenvan demaatschappij aantasten, het zou all'es ontresrelen.'
(P. 96)

Kadoke'sneigingombinnendegrenzenvanhetmaatschap-

pelyk enprofessioneel betamelijke televen roept hetwerkvan

deFranseschrijverenfilosoofGeorgesBataille(i897-i962)"inher-'

mnenng. Eenkernconcept inhetdenken vanBataille isdetrans-

i8l

gressie, oftewel de overtreding van de wet ofhet gebod. In Batallies ogenwordtde samenlevingzodaniggereguleerddoorinstitutionele en sociale normen, dat de diepste driften van de
mens, te weten erotiek en geweld, in de taboesfeer terechtkomen.
Juist omdat ze verlangen naar een leven vrij van beperkingen hetgeen voor Bataille nauw verbonden is met het loslaten van
doodsangst- zijnmensenintussenvoortdurend geneigdtaboes
te doorbreken en grenzen te overschrijden. Zoals de filosoofhet
zelfuitdruktin zijn'boekL'Impossible(1962):'Lecoeuresthumain

mdepraktijk alshijachteropeenrekeningdenaamPriklopil

s^chrijft(p.398)- dedubieuzebijnaamdiehij"kreeg7anMichet^

dierichm huizeKadokeeenheuseNataschaKamputschwa^.'

Depsychiatervoorwiegrenzenzobelangrijkzijn. iijktzob'ezTen

eenuitzondering temakenvoordebegrenzing vaneennaam's-'
gebonden identiteit. Ironisch is daarbi^dat de achternaamu
waar--

meld evertellerhem conse(luent aanduidt, nujuistals'een^T

zngname^endie Kadoke'sliteraire identiteitvanbetekenis
,

voorziet. Inurban-^^s is -Kadoke' eenalternatiefvoor oka^

dans la mesure ou il se revolte. ' (Bataille 1971, p. 217)

i8i

dat_eenzekereapathieuitdrukt' hetgeengoedverbondenZ
warden

Kadokehoudt er een dubbelzinnigerelatie ten opzichte van
taboesen transgressiesop na. Enerzijdsis hij eenpersonagedat
taboes affirmeert en, zoals gezegd, zijn grenzen stevig bewaakt.
Zelfs zijn onorthodoxe besluit om Michette bij zijn moeder in
huis te laten inwonen, is uiteindelijk een manier om haarhang
naar geweld in te kapselen binnen de sociale normen van de sa-

aan

sonagesinMoedenilekkenlijkenhunnaaminderdaadniettekoesteren. Kadoke'sex-vrouwnoemtzichbijvoorbeeldDeborahsinds

zeistoegetredentot dejoodsegemeenschap,enookdeNepalese
personagesRose,JuneenDarkometenzicheenalternatieveidentiteit aan. Over de laatste denkt Kadoke: 'Hij komt ook uit Nepal,

enwaarschijnlijkheet hij niet echt Darko.Wat doethet ertoe?'
(p. 38) Het is een behoorlijk relativistische vraag, waarmee de
protagonistte kennengeeftdatnamenwathembetreft zoarbitrair zijn dat ze niet gebruikt kunnen warden om iemands identiteit afte bakenen.Aanhet slotvanderomanbrengthij dievisie

onvermogen

een

emotionelebandmu et
ziinoffi-

^evoornaam'Otto'in"Oscar-veranderde,omdat'hye^hek'el
1 aandie eerste naam en herkomst ervan (de familievr'iend

ottoFrank)'opheteerste_gezichtsluitdiedaadaanbijKadoke^
relarivisme:het
ligtvoorhemnietindetaboesfeer'onTafsTand
de
die ouders hun kind
Seven- Tegelijkertijd
?ln
impliceert de

menlevingwaarinhij opereert.'Wezoudenmoetenzoekennaar
manierenomjezelfpijn te doendiemaatschappelijkgezienvoor
minder ofgeen problemen zorgen' (p. 283), zegt hij haarbijvoorbeeld. Anderzijds kan ook de rarionele grensbewaker Kadoke
zijn driften niet beteugelen. Het is nota bene omdat hij zijn erotische verlangens naar Rose in een daad omzet, dat hij een transgressiepleegt die deverwikkelingenin dezeroman in gangzet.
MoederuleTekenvoert daarmeeeenprotagonistop dievoortdurend zwenkt tussen het in stand houden van grenzen enhet overtreden daarvan. Veelzeggend is zijn ambigue verhouding tot namen en de daarmee verbonden identiteit. Al zeer vroeg in de
romanponeertKadokeretorisch:'Watis eennaam?Hooguiteen
geschiedeniswaartoejejemoetverhouden. ' (p. 6) Nogal wat per-

Kadoke's

mensen op te bouwen.

emenvan

naam

verandering van

de

voornaam"-0tto' da1eejnnaajm

voorKadokeweldegelijkmeerisdan-eengeschiedeniswaartoe
J^Jemoetverhouden'-DatblyktookalsZVnKravMaga-trainer
Matanagressiebij hemprobeert opteroepen doorh&emm:t'te
slh e,ldenvoor'Jood'-Kadoke stek daar°P./(IkwilC.. )niet7o od

WOTde.ngenoemd-Kadoke
kunjemenoemen'voormijnparjt0su
veel
,

car:ofdokter-

maar

a"dere

mogelijkheden

zyn"er'n'fet'v(P.

334)Hierarticuleertdeprotagonistzijneigentaboe:ookvoord'e'
grenso^erschrijdendeKadokezijnerstriktegrenzen.Diehebben
nirtalleenbetrekking opzijnreligieuze achtergrondendebe-'
laden
geschiedenisdaarvan; maar"evengoed op ^jnn"aam7v^l

anderemogelijkheden zijn erniet').
.

" Hetspannings. veld tussen taboeentransgressie culmineert

^MoedervWen indefiguurvan Kadoke'smoeder, diemUo^

£hezmzijnvaderis-omdatdezehet^rliesvan~zynv7ouw
metkon
verwerken,heefthijhaaridenriteitovergenomen. "Kaverwoordt het als
volgt: 'Myn vader heeft-z!ch'specifiekae
dokev,
wtdmkkingenvanmijnmoedertoegeeigend,hijheeftTelfsha^
ha^dschriftovergenomen,hijiseenTals^^en^^Z.
lijk"hysamengeva"enmetdieroL'(P°75)D7tbet^^^
le
dat vader Kadoke het
kampverleden

vanzijnoveriede7echt"geiv
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note heeft geincorporeerd. Hij is de voortzetting van haar trauma's, ' stelt Kadokein dat verband, 'en in zekere zin heefthij zo
zijn eigen trauma's kunnen vergeten, kunnen overwinnen.' (p.
So)
De weigeringvan de rabbijn en de beoogde verzorger Betty
om deze transformatie van man naar vrouw te erkennen, laat

184

ziendatgenderfluiditeitstevigin detaboesfeerligt: het geslachtelijke onderscheid tussen man en vrouw is een sociale grens
waaraanvoorhenniet getorndmagwarden.HetiswederomKadoke, deprotagonistdiein Moederuleklcenvoortdurend grenzen
bewaakt, die deze transgressie geaccepteerdheeft. In zijn focalisatie is 'vader' simpelweg 'moeder', waardoor het rientallen pagina's duurt voor het taboe aan het licht komt.

Ookhier zijn er intussen passageswaarhet wat schuurt. Als
Kadokezijn moeder hoort praten over zijn vader, bijvoorbeeld,
vraagthij zich afofzij nogwistwie zij ooitwas geweest, ofdat
zedat hadverdrongen?' (p. 133) Devoltooide rijd in 'was geweest'
en 'hadverdrongen' onderstreept dat deidentiteitvan devader
in Kadoke'sogen een afgeslotenhoofdstukis, maarin dit citaat
lopendevader-enmoederrolookvoorhemdoorelkaar.Hetleidt
er uiteindelijk toe dat moeder Kadoke voor hem 'een hybride
wezen'is, 'ergens tussenvaderen moederin' (p. 146) - eenkwalificatie die doet denken aan wat Gilles Deleuze en Felix Guattari

een 'zone de voisinage' noemen: een schemerzone waarin het
niet duidelijkiswaarhet eenbegintenhet anderophoudtte bestaan (Deleuze 8; Guattari 1980, p. 360).

Vanechteonbeslisbaarheidis in Grunbergsschriftuurechter
zelden sprake. Er zijn weliswaar complexe momenten waarop
moeder namens vader spreekt ('Jevader heeft het daarniet makkelijk mee gehad' (p. 208), zegt zij bijvoorbeeld over Kadoke's
keuzevoordesuicidepreventiealsspecialisatie),maarvaakwordt
deoppositietussenman (vader) envrouw(moeder) eerdertragikomischopde spits gedreven.Als Kadokezijnmoederin debadkamer observeert, levert dat een gortdroge constatering op: Moe-

der heeft bijna geen borsten.' (p. 145) Ook moeder zelf lijkt de
situatie nogal eens te ironiseren. Zo stelt ze vast dat Michette
een snor heeft envraagt ze tamelijk provocerend: 'Is ze eigenlijk
eenman?' (p. 243) Grunbergtrekt desituatiezelfsin hetabsurde,
als moeder Kadoke haar zoon aanduidt als 'mijn vadertje' (p.

26g): daarwarden niet alleen de genderrollen tegen elkaar uitgespeeld, maarookdefamiliaireverhoudingen.

BinnendezeconstellatieblijftKadokezijnmoederconsequent
alsvrouwfocaliseren. Ookalshet schuurt, accepteert enaffirmeert hij kortom detransgressie. Desondanks zijn erookvoor

Kadoketaboes Alszijnmoedereenhandnadoetdoorophanden
envoeten doorhethuis telopen, roept hij haartot deorde, omdat

ditgedraghem verdrietig' (p.146)maakt. Degrens tussen mens
endier (enbij implicatie die tussen beschaving enniet-beschavmg) moet voor Kadokeintact blijven, waarbij mogelijk ookeen

mtertekstueelverband eenrol speelt. In DerProzess\iQi^} van
FranzKafka,wienswerk(meerspeci&ekDzeVerwandlung)mMoe-

derulekken ookresoneert in hetmotiefvan dekever, is dehond
immersgekoppeldaancreperenenschaamte- byuitstekzaken
die Kadoke uit alle macht probeert te voorkomen. Waar vaders
transformatie vanman totvrouw Kadoke dusniet met eenintern

conflictconfronteert, isdedierwordinghemeenbrugtever.Zo-

als hij zijn voornaam relativeerde en problematiseerde, zo ac-

cepteerthijdeidentiteitvanzijnmoederenbewaakthijtochde

grenzen daarvan.

Waarhetaankomtopgrensoverschrijdingen, isdeprotagonist
vanMoedervlekken kortombijzonderambigu.Enerzijdsishyeen
psychiater dieinstitutionele ensocialenormen overschrijdt", an-

derzijds is hij iemand die zijn persoonlijke grenzen sterk be-

waakt. Grunberg onderstreept diedubbelzinnigheid in zijn te-

keningvandeverhouding tussenKadokeenMichette. Vanalle
personages inMoedervlekken isdelaatste hetmeest expliciet gerichtopdetransgressie.NietalleengeeftzijzichoveraanerotFek

endoetzij aanautomutilatie, deultieme overtreding vandeli-

chamelijkepijngrens,ookmaaktzeopmerkingendiesuggereren

dat ze de doodsangst heeft losgelaten: 'Benj-ij weleens verieid

doordedood, dokter?Hebjeweleensgezienhoeverieidelijkde

doodis?'(p.212)Inzijngesprekken methaarvoert Kadoke^zich

geregeldopalsantagonistvanMichette.'Ikhebhaaraangeraakt,
datisbelangrijker daneengesprek' (p.301),zegtzijbijvoorbeeld

naaraanleidingvanhetcontactmetKadoke'smoeder,waarop

depsychiatertemgkaatst: 'Alsjeernietoverkuntsprekenishet

betekenisloos' (p 301).Daarinmanifesteert zichdeidassiekeop-

positie tussen affect (tasten, aanraken) en ratio (spreken). De
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scheidslijn tussen Kadoke en Michette is echter veel poreuzer

danzeopheteerstegezichtlijkt. Grunbergbenadruktdatsymbolisch door de twee personages van eenzelfde notitieboekje te
voorzien (p. 221), maar de twee vertonen ook parallellen in hun

gedragingenen opvattingen. Zo is Michettes visie op seks verwant aan Kadoke's verregaande zelfopoffering als verzorgende:
Ik geefmezelfweg. Ik cijfer mezelfweg, ze nemen me over. Als
je wordt genomen door een man verdwijnje eigenlijk in zijn leven. ' (p. 306)
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Verzorger en verzorgde, vader en moeder, psychiater en patient: in Moedervleklcen blijven de schema's zelden overeind juist niet, omdat we toegang tot de verhaalwereld hebben via
een personage dat ambigu is in zijn gedragingen. Eenlaatste as-

pect dat ik bespreekom dat te verhelderen, is Kadoke'skijk op
de niet-westersepersonages.

Koloniaal in eigen land

'Ik ben goed vermomd als witte man' (p. 101), zegt Kadoke tegen

de nieuwepartner van zijn ex-vrouwDeborah.Met die opmerking suggereert hij dat hij in essentie niet wit is, maar een afstammeling van het volk Israel. Zodra een personage met een
niet-westerse achtergrond Kadoke echter als 'wit' aanmerkt en
dus niet door zijn zogenaamde vermomming heen prikt, ontkent
depsychiater voortdurend dat hij wit is. Hij doet datbijvoorbeeld
tegenover Dekha (p. 101), de arts in opleiding met Afrikaanse
wortels naar wie Kadoke aan het slot van de roman verlangt, en
ten overstaanvan de NepaleseDarko, devriendvan Rose (p. 47).
Dezeambigueverhoudingtot deeigenetniciteitlevert frictie
op, vooral omdat Kadoke's opvattingen en gedragingen geregeld
blijk geven van eenwitte, geprivilegieerde blik. Het scherpst laat
dit zich analyseren aande handvan Kadoke'sfocalisatievan de

Nepalesepersonages.Met eenterm van EdwardSaid(1982,passim) zouden we kunnen stellen dat Kadoke aan 'othering' doet:
hij deflnieertzijneigen,westersezelfbeelddoordeniet-westerse
medemens neer te zetten als nadrukkelijk 'anders'. Dat begint
al aan het begin van de roman, als Kadoke de mening ventileert
dat Rose op sommige momenten te bang is: 'Ze ziet de dood op
plekken waar van dood geen sprake is. Het kan ook zijn dat het

haarcultuur is,datzijdedoodmeentteontwarenopplekken

waardewesteriingnietswensttezienenwaarooknietste'zien

!s.' ..(p:H)_HiergrenstKadokedecultuurvanRoseuitdrukkelyk

afvandezijne, waarbij zijn eigenstandpunt heta prionwmt

vandehypothetische visie van deander (waar ookniets te zien
is').

AlleenalsKadokezichvergrijptaanRose,reflecteerthijex-

plicietopdemachtspositiediehijtenopzichtevanhaarmneemt:
Eenwoord overvalt hem als eendolkstoot: kolonialisme.

Ditiskolonialisme, ofwat ervan overis:postkolonialisme.

Hijdiehetfalenvandemensheeftgeaccepteerd,heefter
- opbescheidenschaalweliswaar- naargestreefdde
maatschappij te hervormen opdat demensen kunnen fa-

lenzonderalteveelschadeaanterichten.Ennustaathy

inmoedersbadkameralseentropenarts, eenkoloniaalin
eigenland,dieneemtwat hijnodigheeft,watmisschien
deenigejuiste definitie vankolonialisme is:nemen watie
nodighebt. (p. 3i)

Het nemenwatje nodighebt'ishiervanzelfsprekend seksueel
geconnoteerd, watnog eens wordt aangezet door de fallisch w.-

ladenvergelijkmg metde'dolkstoof. Degelijkstelling"van£; aan-nemenwatjenodighebt'isintusseneenschro-

melijke reductie, om nog maar te zwijgen over defoutieve

1 postkolonialisme' alsdatgene wat over' isvanhet

kolonialisme:postkolonialedenkersalsSaidsteldennujmstde

koloniale erfenis enideologieter discussie. Hetlijkterdano^

10p.d_^Kadokegee"kaasvandemhoudvanhetbeg"P(post)ko"

lonialismegegetenheeft.DefocalisatieindebovensTaandescTne
vormtdaarvaneengetuigenis.Hetbeeldvande'tropenarts'ver^
raadtimmers datKadokeereenorientalische blikop nahoudt,

notabeneineenpassagewaarinhijzijneigenkolonialismethematiseert.

^ater indesceneneemt Kadoke'sneigingtot othering':

sterkere properties aan.OraleseksmetRosefocaliseerth'ii bii&

TOorbeeMalsvolgt:'Hylikthetgeslachtsdeelvandeengel'en

meent even Nepal teruiken. Kathmandu, hetruikt ernaar^uur.'

(P.32)Rosesseksualiteitwordthieruitdrukkelijkaanhaaroos-
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terse afkomst gekoppeld, die bovendien iets primitiefs en aards

positiefverhaal waarindepsychiater gripkrijgt opdesituatie
rondzynmoeder,zoalsMarnixVerplancke(2016)deromanlas.

heeft:hetvuurvandeseksualiteitisookhetvuurvandeNepalese
hoofdstad. Dit vuur' is niet alleen voorbehouden aan Rose: ook

haar vriend Darko wordt ermee in verband gebracht. Nadat hij
vernomen heeft dat Kadokeseks met zijnvriendin heeft gehad,
mishandelt hij de psychiater, waarbij zijn laatste schoppen minder hard aankomen dan de eerste uitingen van agressie: 'Het
vuur is emit. ' (p. 41)
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DoordeNepelasepersonagesmetaforischte koppelenaanhet
aardse primitivisme van de elementen, onderstreept Kadoke zijn
zelfbeeld als geciviliseerde westerling. Hij beschouwt zichzelf
letterlijk als iemand die beter is toegerust op de contemporaine
westerse samenleving, wat bijvoorbeeld blijkt als hij zich naar
aanleidingvan Darko's agressie afvraagt: 'Het is zo negentiendeeeuws, dezejaloezie, dat is wat Kadoke eraan tegenstaat. Wanneer komen deze mensen in de nieuwe tijd aan?' (p. 46) Het gevolg van dit soort reflecties is dat Kadoke moeilijk serieus te
nemen is, als hij zich later in de roman voorneemt dat hij niet
langer 'de koloniaal [wil] zijn die neemt wat hij nodig heeft',
maar 'wil geven wat de ander nodig heeft' (p. 156). Toegegeven:
in Moederulekken is de zorgverlenende protagonist nogal fundamenteel gericht op de behoeften van de ander, wiens beroep 'alleen maar bestaat uit een blik' (p. 171) - een gezichtspunt dat
Grunbergs roman dichtbij het werk van Emmanuel Levinas
brengt, in wiens ethiek het gelaat van de ander een cruciale rol
speelt (vgl. Welten 2011). Die gerichtheid op een anderwil intussen niet zeggen dat Kadoke aan een koloniale blik ontsnapt. De
othering' van de Nepalese personages suggereert eerder het tegendeel.

op-_d!_.l_ec;tuurvanMoedervlekkmals(voorGmnbergsdoen)op-

.

timistischeromanvaltduseenenanderaftedingen.Alleenal

deslotregel- 'StaandvoorzijnautorooktKadokezynlaatste'si-'

garet'(p 399)- steltdeluchthartigeinterpreetvoorproblemen.

JeroenVullings (2016) meende inVrij Nederlanddatdeze daad
een levensverandering' aankondigt, omdat Kadoke eerder te
.

kennengafdatje hetnietvolhoudt indepsychiatric alsjeniet

rookt. Mij lijkt datdie'laatste sigaret' ookvelemalen somberder

uitgelegd kanwarden, namelijk als eenaankondiging van Ka-

doke'snaderendedood.Grunberglaatinhetmiddenofzynantiheld, die in de roman vele tientallen sigaretten consumeert.

zelfinrookzalopgaan.Deambiguiteit beperkthijnochtansniet

totdeslotzin, diewordtvoorafgegaan dooreenmmstens zodub-"

belzinnige gedachtevanKadoke: 'Dit niet-sterven kanzomet
langer. ' (p. 399) Bedoelt Kadoke daarmee dat hij nu eensecht
moetgaan leven, waarbij ookhetbezweren vanzijn rookverslaving hoort? Ofmoet ermaar eens eeneind komen aanhetniet-

stervendoordaadwerMijktesterven,enarticuleertdespecialist
m suicidepreventiezijneigendoodswens?Indatgevalkrijgtde

laatstes^garet extragewicht,omdatdeverteller'eerderTpt7
k^nd^:. ',Die Ml, Kadoke wel missen' sigaretten. het leven' (p.
Na

26g)OokKadoke'seigenuitsprakenoverzelfdodingbijverbaal
sterkepatientenkomenindezelectuurineenander"perspectief

testaan. -Wijverwarren opleiding, intelligentie ensociale status

metmentale
gezondheid'(p.88),zegtKadokeoverdezegroep lkuil waarin

een

ya

ook de lezer

van het slot niet opmerkt.

lijkt

te

trappen die

de

amUguiteit

Delaatste sigaretis niet deenigeonheilsprofeet waarmee

Delaatste sigaret

Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat de (al dan niet professionele) opvattingen van Kadoke niet altijd stroken met zijn feitelijke handelingen. Door die fricties een plaats in zijn roman te
geven, problemariseert Grunberg de denkwereld van deze op
het oog succesvolle burger.Juist omdat Kadoke niet doorheeft
dat zijn acties enreflecties geregeld in strijd zijn met zijn idealen,
is MoedervlekkenevengoedeenontmaskeringvanKadokealseen

?.unbergzijnProtagonistconfronteert. Tweemaalmaakt'hy

daarnaastgewagvaneenbultjeopKadoke'shoofd,waarvand'e
oorsprong onbekend is:'Heeft eenmug hemgestoken? Ofheeft

hij zichgestoten?' (p. 160)Als Michette door Kadoke's haren

kroel^merkt ookzijdeafwijkingop:'Jehebteenwondjeopje

hoofd. ' (p. 285)Hetbultje lijkt in Moedervlekken nietmeerdan
eenkleinigheid, maarineenromanwaarindeenigszins onrus-"

tigemoedervlekkenvandehoofdpersoongoedaardigblijkente
zijn,functioneert hetweldegelijkalseenakernatievemogelij^
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heid voor ongeremde celdeling. De vraag is dan ook hoe naief
Kadoke is, als hij zich gelukkig prijst met zijn kruin: 'Hij is trots
op zijn haar, het is nog altijd mooi, voluptueus. Waar het verval

ookmagbeginnen,nietin zijnhoofd,nietop zijn hoofd.' (p. 32)
Dit soort details laten zien dat Moedervlekken geen gladge-

Vullings, Jeroen,'Gmnbergssprankelendelichtheidvanweleeris

nietgeheelweg,maarhetongerelativeerde lijdenoverheerst topzwaar'. In:Vrij Nederland (18mei 2016).

Welten,Ruud, EmmanuelLevinas'.In:B.levene.a.(red.), Denieuwe
Fransefilosofie.Denkersen thema'svoor de2ieeeuw.Boom.Amsterdam 2011:149-162.

strekenwaarheidofabsoluutaforismepresenteert. Zoietsponeren doet Grunbergs dubbelzinnigheid tekort. Moedervlekken mag
danwel eeneenduidige, logisch-chronologisch geordende roman
lijken, maar onder de ogenschijnlijk eenvoudige oppervlaktelaag

zijn er elementen die schurenofbotsen. Daarmeeis dit, het zij
190

nogmaals benadrukt, een roman als een tuin: steeds alsje denkt
datje klaar bent met wieden, schiet er ergens wel een scheut uit
de grand.
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