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Hoofdthema’s in het oeuvre van Annemarie Estor

Lichamelijkheid Begrenzing



Lichamelijkheid: erotiek

• ‘Ik lig hier naast je / en heb peren in mijn huid / die je op mag eten’ 

(Vuurdoorn me)

• ‘hij zal mij splijten en mijn merg verteren. Tussen / al het bloeden door zal ik

zijn bodemwater drinken / en zijn wortels vreten en mijn wimpers zullen

akkers harken’ (De oksels van de bok)

• ‘In ruil voor een glimlach / moogt ge mij verscheuren’ (Dit is geen theater 

meer)

Niemandslandnacht: 

Epifanie gekoppeld aan ‘geblondeerde koninginnen’ met ‘scheurende

spaghettibandjes’ :

en mijn hoornvlies barstte los

en al wat ik dacht te weten tolde

als een wemelende meute gigabytes

microchips en glimwormen

door mijn ruw geopende breinvensters.



Lichamelijkheid: ratio versus drift

• Dit is geen theater meer: 

Wisten wij maar wat zou blijven:

De wens om zuiverder te worden,

of de honger om het vuil.

• De oksels van de bok: 

sater Izem (dionysisch) versus echtgenoot ‘De Zwijger’ (apollinisch)

• Niemandslandnacht:

Orb (verlicht, hyperrationeel) versus Grout (riolen, seks, drugs) 

 Spanningsveld ook gekoppeld aan sociale klasse



Begrenzing: verlangen naar ‘zoekraken’

• De oksels van de bok:

In zijn haar was ik zwak.

Ik kon er in dolen. Verlangde in die wirwar

sporen kwijt te zijn. Met zijn kronkels leek hij

een gekwelde heester en ik graaide

met mijn vingers in dit broeiende gewas.

• Niemandslandnacht, gedichten Rosa:

Gespannen reik ik naar het luik

waarachter het onbekende schuilt,

het verholene lokt.

(…)

Mijn mond verliest vorm

en ik word ruimschoots.



Begrenzing: ongewenstheid van dichotomieën

• Dit is geen theater meer:

Een splijtzon

dreunt in ons.

• De oksels van de bok: wegvallen van de grensen tussen culturele tradities

• Niemandslandnacht : kapitalistische toe-eigening van ‘exotisme’:

De spuwende ster wordt hoogtechnologisch

begroet, gereflecteerd en gefilterd.

Ontdaan van haar melanome carnivore straling

vrolijkt zij de delicaatste halsjes op –

luchtverfrissers

(Thai Orchid, Bali Sunset, Himalaya Refill)

banen zich een weg naar onze meest private holtes.



‘Ontgrenzing’ in Vuurdoorn me (2010)

Arabieren kwamen

Negers en Arabieren kwamen

om dat allemaal te zien:

mummies van leeuwen, fossielen, schelpen,

een foto van de heremiet in de Sahara.

Graven van mannen

die vochten in Peshawar en Kabul,

helden onder versleten gewelven,

verstopte protestanten.

Cherubijnen fluisteren de dode ridders

nieuwe stelsels in hun stenen oren.

De wandelaar met stok wijst grommend

naar systemen en de wirwar van zijn haar.

Bij de ingang: een Afghaanse bedelaar.



‘Ontgrenzing’ in De oksels van de bok (2012)

We zullen met de ezels reizen tot in Kairouan,

trappelende paarden wachten op de karavanen,

bij de poort van Kumbalgarh. Ja, Tariq vree met Magdalena,

Boaz met Naomi, Ruth met Ra en muzikanten uit Oran, knoflooktenen

staken tussen borsten, billen, en ik zag mijzelfin wolken wierook.

In het midden pronkte Izem, god van alle wildernis, Tariq vree

met Magdalena, Brahma kuste Ruth.

(p. 22)



Stijl (1)

• Barokke zinnelijkheid

(‘luchten van gestampte perzik’ (De oksels van de bok), ‘gebergten van 

hoofdkussens’ (Vuurdoorn me), ‘kolossale kerels / die de spatten hoog in 

de liezen hebben’ (Dit is geen theater meer), ‘ongetemde bossen

schaamhaar’ (Niemandslandnacht))

• Voorliefde voor hyperbolen:

Ze verzamelt

uitgevallen haar, haar eigen uitgevallen haar,

en vingerhaakt er nestjes van, of zeg maar nesten,

in de hoeken van de kamers, boven ‘t bed,

in de keukenkasten, tussen pleerolhouder, lavabo,

nesten haren overall, nesten nesten, assigblonde,

grijze nesten, zonder roos maar metersgroot,

ze hangt ze op aan haren, haar eigen haren, 

(p. 36)



Stijl (2)

• Metaforiek met aardse / botanische elementen

(‘Mijn vliersapstroom doet slapen kloppen’ (Vuurdoorn

me), ‘Mijn knieën / knikten als gras voor de messen’ (De 

oksels van de bok), ‘we zijn als zand, als stikstof’ (Dit is 

geen theater meer), ‘met de kracht van planten in mijn

knieën sta ik op’ (Niemandslandnacht) 

• Neologismen

(kwartelkuikenkussens, hanenkammenondergroei, 

zwabberdialecten, karboonduister)



Poëtica: romantische ernst

• Iets schrijven ‘dat door meer mensen gedeeld kan worden, iets

dat hopelijk dus een hogere geldigheid heeft. (…) Als je schrijft

over grote risico’s, valt er helaas ook maar weinig te lachen of 

anderszins te relativeren.’ (De Brakke Hond, 2011)

• ‘Zelf sta ik meer in de Romantische schoenen – ik hou van ‘the 

spontaneous overflow of powerful feelings’.’ (De Brakke Hond, 

2011)

• Vgl. Orb in Niemandslandnacht: “We leggen onze hersenkwabben

in afwasmiddel. / Weken het onbewuste schoon met chloor.” (p. 

16)



Poëtica: anti-‘anorexiapoëzie’

• ‘Anorexiapoëzie’: ‘kale stillevens zonder talig vlees’. 

(Poëziekrant, 2018)

• ‘Zo moet de poëzie die wij zoeken eruitzien: aangevreten 

als door een zuur door al wat een mens omhanden heeft, 

doortrokken van zweet en rook, riekend naar urine en 

lelie, besmeurd door al die beroepen die binnen of buiten 

het kader van de wet worden uitgeoefend.’ (Poëziekrant, 

2018)



Niemandslandnacht en ‘anorexiapoëzie’

* Valeria stond voor mijn deur

met het tabernakel van Servaas.

Daarin een preparaat

dartel als de lente zelf:

kindercellen uit het Golgi-apparaat,

kiemen van Vito

op een bedje van jonge sla. (p. 69)

* ‘Anorexia’ geeft Pili de gedichten van haar moeder



Niemandslandnacht: ‘plot’

• Protagonist Pili

• Woonachtig in de gespleten stad Orb-e-Grout

• Leeft aanvankelijk in het stadsdeel Orb (‘een lichtende kroon, / 

een roemrijke koepel, / mythisch rijk’, p. 12)

• Beschikt dus over een ‘Orb-ID’ en wordt in haar leven gestuurd

door robots (zij ‘verstrakten het systeem, / schakelden met valse

switches’, p. 41)

• Voelt zich echter aangetrokken tot Grout en ondermijnt de wet 

(bewaart heimelijk een duif in haar schooltas)



Niemandslandnacht: ‘plot’

• Valeria Soso, Pili’s lerares Engels die Eliots The Waste 

Land doceert, nodigt haar uit voor een ‘toverlantaarn-

soiree’



Niemandslandnacht: ‘plot’

• Valeria Soso vertelt Pili dat zij haar moeder gekend heeft

(Pili: “Niemand heeft een moeder.”, p. 23)

• Valeria rijdt op haar motor met zijspan het ‘niemandsland’ 

in, en brengt Pili naar Vito – ‘een broer, / het invalide

hulpje van een groenteboer’ (p. 29)

• Via Vito komt Pili bij fakir Rafraf en Douz terecht, die 

vertellen hoe zij Vito op een berg medisch afval vonden

als ‘een klein roosbabylicht’ (p. 32) Intussen wordt in Orb 

vastgesteld dat Pili de stad verlaten heeft (crime poem).



Niemandslandnacht: ‘plot’

• Pili ontdekt dat haar moeder Roza, een vriendin van 

Valeria Soso, een affaire heeft gehad met Radu, een

vagebond uit Grout die als hacker in Orb werkte

• Roza raakt zwanger, maar de detectoren in Orb 

detecteren dat de baby van iemand uit Grout komt en

Roza wordt gedwongen abortus te plegen

(eugeneticamotief)



Niemandslandnacht: ‘plot’

• De geaborteerde embryo wordt bij het medische afval

gevonden door Rafraf en Douz, die Vito ‘opkweken’ en

hem laten opvoeden door groenteman Fred

• Enkele losse cellen laten zij door Valeria Soso naar de 

wetenschapper Todopoderoso brengen. In een

experiment (met religieuze elementen) creëert de 

wetenschapper daar leven uit. Pili wordt zo letterlijk

verwekt op een petrischaaltje.

• Na deze ontdekking wordt Pili door een salamander naar

haar moeder gebracht, die in Grout wegkwijnt als een

blauwe kikker



Niemandslandnacht: personagestructuur

ROZA (Orb)  – RADU (Grout)

| 

VITO    (opgewekt door RAFRAF en DOUZ)

| 

PILI (opgekweekt door TODOPODEROSO)

Pili komt deze geschiedenis te weten door een interventie

van VALERIA SOSO en ANOREXIA 



Niemandslandnacht: symboliek

• De namen Orb en Grout: lichtbol + cementachtige structuur in 

bouwputten

• Naamsymboliek

- Pili: haarachtige structuren op een micro-organisme

- Todopoderoso: ‘hij die alles kan’, ‘almachtige’ (Dio Todopoderoso)

- Roza en Radu: klassiek schoonheidsideaal versus Balkan-vrolijkheid

- Valeria: ‘kracht’ / ‘dapperheid’ 

• Verbod op duiven in Orb: symbol voor de heilige geest, in lijn met het 

verbieden van katholicisme

• Paratekst: de kaart van Orb-e-Grout is door de tekst van de bundel

letterlijk in tweeën gedeeld



Wetenschapskritiek

• Dystopie: Orb-e-Grout toont een scenario waarin de 

techniek de mens in gijzeling neemt

• Wetenschap is ‘ontheiligd’, de titelheld ontleent haar

bestaan mede aan het tabernakel van Sint Servaas

• In Orb werken professoren die ‘fondsen werven, rankings 

halen’ -> kritiek op het academische bedrijf



Het clandestiene schrijven: literatuur als motor achter

sociale processen

• Valeria Soso is literatuurdocent, Roza is dichteres

• Roza publiceert gedichten in Jachtterrein – in 

werkelijkheid publiceerde Estor deze gedichten in DW B

• Orb: ‘schrijven met de hand is kapitaal verkeerd’ (p. 48)

• Als er chaithee op de gedichten van Roza valt, verandert

de inkt in een vlucht witte duiven  beeld voor het heilige

en het verbodene (p. 68)



Obe Alkema in NRC Handelsblad, 24/8/2018

Tot deze personages [Rafraf en Douz] blijven deze

exotische karakteriseringen beperkt, maar ze zijn hoe dan

ook verbonden met andere kwalificaties van Grout, zoals

‘achterbakse slums’ en ‘nachtkant van de norm’. Dat

strookt met de manier waarop het uitheemse altijd met het 

verpauperde en het primitieve aaneengesmeed is, maar 

is het nog gepast zo stereotyperend te werk te gaan?



‘Achterbakse slums’?

Tot deze personages [Rafraf en Douz] blijven deze exotische karakteriseringen beperkt, 

maar ze zijn hoe dan ook verbonden met (1) andere kwalificaties van Grout, zoals (2)

‘achterbakse slums’ en (3) ‘nachtkant van de norm’. Dat strookt met de manier waarop

het uitheemse altijd met het verpauperde en het primitieve aaneengesmeed is, maar is het 

nog gepast zo stereotyperend te werk te gaan?

(1) Rafraf en Douz wonen in Kuchaman, niet in Grout

(2) Anoniem personage tegen Roza:

“Vertrekken? Naar de sloppenwijk, die achterbakse slums in, 

naar bevroren klompen in de gootsteen, waar zelfs miserie

afgunst wekt, als hier in Orb je voetstap klatert op de parels?” (p. 

58)

(3) Valeria over Radu: “Met de illusie van stiptheid / bewerkte hij de 

nachtkant van de norm, / wrikte hij in de stijfte van de wet.” (p. 

41)



‘Achterbakse slums’?

Kwalificatie van Grout door de verteller:

Roza groeit onnozel op en ziet dit:

tussen kluiten aarde

zitten nachtegalen te stralen van geluk.

Later wordt ze pas gewaar

hoe de purperen planeten stroop lekken

en daarmee zoogdieren uit hun holen lokken.

Haar, uit haar bed.




