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ARIE STORM

De nieuwe roman van Peter
Andriesse (1941), De rode kimono,
opent met een huiselijke
mededeling: 'In de Golf van Biskaje
begon het slechte weer.' Dat
slechte weer begint dan voor de
passagiers van de Willem Ruys.
Het is 1954. Aan boord is de
dertienjarige Erik. Hij is alleen. Hij
keert uit 'Indië' terug naar Gorssel
in de Achterhoek. Het echtpaar
Vonk houdt een beetje toezicht op
hem - dat is althans de bedoeling.

Het draait al snel uit op Eriks
seksuele initiatie: 'Erik verstarde en
wilde de andere kant opkijken, toch
bleven zijn ogen gericht op haar
lichaam. (...) Mevrouw Vonk droeg
alleen een wit onderbroekje,
afgezet met kant. Haar borsten
waren veel kleiner dan die van zijn
moeder. Het waren eigenlijk niet
meer dan lichte welvingen met
donkerbruine knopjes. Haar
lichaam was egaal lichtbruin.'

Nu ja, al snel, schrijf ik - in het

eerste deel van de roman wordt de
erotische suspense voor Erik en de
lezer geleidelijk opgebouwd. Dat
doet Andriesse subtiel. De jonge
mevrouw Vonk ('een tengere half-
Indische met een fijnbesneden
meisjesachtig gezicht') en Erik
vinden elkaar in hun eenzaamheid.
Of in hun fantasieën. Of in hun
vlucht uit de werkelijkheid.

Meneer Vonk drinkt zich elke dag
klem op de boot en ook slaat hij
mevrouw Vonk. Erik heeft een nare
tijd in een internaat achter de rug.
De vraag is of Nederland meer
geluk zal brengen. Maar eerst
hebben ze elkaar dus nog.
Mevrouw Vonk: 'Jij altijd met je
mevrouw, (...) zeg maar gewoon
Pam tegen me, ja. Pam van
Pamela. Door dat gemevrouw voel
ik me een oude dame, en ik ben
toch nog niet oud?' Nieuwe alinea.
'Nee mevrouw.'

In Nederland wacht niet het geluk.
Integendeel. Erik is er bijzonder
slecht op zijn plaats en hij vraagt
zich zelfs af of alles wat hij zich
herinnert van wat mevrouw Vonk
en hij hebben gedaan, wel echt is
gebeurd. Er is maar één manier om
daarachter te komen: op een dag
belt hij aan bij het echtpaar Vonk.
Ook hier zit de spanning er vanaf
dat moment weer helemaal in,
maar toch is er het een en ander
veranderd.

Andriesse schreef met De rode
kimono een soort omgekeerde
Lolita, de beroemde roman van
Nabokov. Andriesses taalgebruik is
veel soberder dan dat van
Nabokov, zijn Erik is minder
levendig dan de vitale Dolores
Haze, maar de broeierigheid is
vergelijkbaar. Bovendien schetst hij
met welgekozen details een
treffend beeld van Nederland in de
jaren vijftig - dat doet hij
nostalgisch, zonder dat het
zoetsappig wordt.
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