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De laatste framboos kun je zien als een memoriaal, een herinneringsboek ter 

nagedachtenis aan Renée Sterre. Het is een poging verlies op te heffen door het te 

bewaren, vast te leggen en op te slaan. In woord en beeld. Het Duitse woord voor 

bewaren is aufbewahren, maar betekent zoveel meer: behouden, conserveren, 

beschermen en behoeden.  En dat is wat Elly Stolwijk met dit boek wilde bereiken. 

Het kind dat er maar even was, moest blijven, in nauwgezet gekozen woorden, in 

proza en poëzie en in door haarzelf gemaakt illustraties. 

 Het boek kent een lange geschiedenis, die achter in het boek wordt 

beschreven. Eerst was er sprake van ‘warrige en emotionele notities’ in een 

dagboekje. Acht jaar gaan voorbij, en pas dan begint Elly Stolwijk haar gevoelens 

in literaire vorm vast te leggen. Ze kiest voor losse woorden, korte beeldende 

zinnen, regels die als uit een gedicht gevallen lijken te zijn. De tekst is gebaseerd 

op de dagboekaantekeningen van weleer. Zeven jaar later wordt het geheel, op 

aanraden van een collega-dichter ‘sober’ gemaakt. Alle ‘romantische dweepzucht’ 

verdwijnt uit de tekst. Acht jaar verlopen, en het is nu vijfentwintig jaar na het 

overlijden en de geboorte van Renée Sterre, als Stolwijk de tekst weer onder ogen 

neemt en die opnieuw aanpakt. Weer wordt de tekst rigoureus onder handen 

genomen. Die uitgebeende tekst is de uiteindelijke versie van De laatste 

framboos. Het is een mix van poëtisch proza en gedichten en valt dus niet echt 

onder een noemer, wat eigenlijk de meest juiste vorm is voor een boek waarin 

groot verdriet en verlies beschreven worden. Wie het onbeschrijfelijke, niet te 

benoemen onvatbare, weer wilt geven dient immers alle vormen van taal, en 

beeld, te gebruiken. 

 Elly Stolwijk opent de doos vol herinneringen waarin lang alle papieren, 

foto’s, kaarten en het dagboek bewaard zijn gebleven. Ook geuren, zeer 

noodzakelijk voor de herinnering, worden de lezer niet bespaard. Met woorden 

worden alle zintuigen op scherp gezet. De auteur eist volledige aandacht. ‘Laat 

geen woord, geen letter ontsnappen aan je aandacht.’ Iets wat de lezer geen 

moeite zal kosten, want er staat geen woord te veel waardoor datgene wat er 

staat keihard binnenkomt. Dit komt mede door de intimiteit van het relaas. 



Prachtig wordt het ervaren proces, waaronder de zwangerschap, beschreven zoals 

alleen een vrouw dat kan. Een regel als: ‘Elke dag groeide je verder van me weg, 

dichter naar me toe.’ Maar ook het moment van paniek wanneer er iets mis lijkt te 

gaan. ‘De pijn in mijn buik is als een langgerekte schreeuw./ Het voelt alsof jij je 

strekt./ alsof je de veilige, in jezelf gekromde houding verlaat.’ Hier toont de 

auteur wat woorden kunnen doen. Je verplaatst je tegelijkertijd in de moeder en 

het kind en beleeft het alsof het jou overkomt.  

 De, door het jarenlang tot de essentie terugbrengen van de tekst, pijnlijk 

heldere taal, lijkt Stolwijk nog steeds te veel. Ze schrijft: ‘Ik bepaal de taal en zou 

de zinnen willen verkorten tot een punt./ De rouw, de verschrikking 

transformeren tot het kleinste zwarte gat, een razend brandpunt van 

zwaartekracht./Vergetelheid construeren.’ En ook al staat er veel meer dan die 

ene zwarte punt in dit boek, het is ruim voldoende om duidelijk te maken wat de 

auteur beoogde. Het gaat om ‘nieuwe woorden wegen’, taal te vinden bij 

momenten waarbij mensen meestal geneigd zijn te zwijgen. Ze zijn sprakeloos, 

lamgeslagen. Stolwijk doet het anders. Ze pakt de taal aan. ‘De taal moet dunner 

worden, dunner dan een vlies van traanvocht.’ Desondanks zijn de woorden 

waarmee de bevalling van het kind beschreven worden ontluisterend. Zeker voor 

diegenen die zelf een miskraam mochten beleven. En toch zijn de woorden 

verbijsterend mooi. ‘Ik baar een schitterend, door de dood gehavend meisje./Zij 

ligt op mijn buik, ik ruik de Waddenzee, we zijn niet bang meer./ Ik ben leeg 

gevloeid, van binnen een kale vlakte geworden.’ 

 Nog kariger dan het proza in dit boek is de poëzie. Het betreft een reeks 

gedichten die uit twee keer drie regels bestaan. Met weinig woorden worden de 

gevoelens van het rouwproces beschreven: ‘de boot is weg, ik ben gebleven/ 

tussen aanspoelend wrakhout/en de geur van oudbakken brood/…/een moment 

proef ik de as op mijn tong/de intieme smaak van as dat dooft/of van een dode, 

aan de wind gegeven.’ In het laatste gedicht vraagt Elly Stolwijk zich af in welke 

vorm haar kind voortleeft. Of het nu een meisje, een wezen van de overkant, een 

gaasvliegje of een vuursalamander is? Het antwoord mag duidelijk zijn. Ze is een 

indrukwekkend boek geworden dat De laatste framboos heet. 
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