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Meisjes
toegelaten
Mannen schieten beren en vrouwen doen de was. Zo
is het natuurlijk niet. Kathy Mathys gaat op zoek
naar wildernisverhalen waarin vrouwen de hoofdrol
spelen. En die zijn er steeds meer.

O

p 2 september 2009, op
rondreis in Californië, no
teerde ik in mijn dagboek:
‘Ik zit te schrijven bij het licht van
een insectwerende kaars. We zijn
in Humboldt Redwoods State park.
Bomen van 120 meter hoog, red
woods kunnen 2000 jaar oud wor
den! Motten en dennennaalden in
de douches.’ Ik weidde uit over de
stilte, die enkel werd verstoord
door kraaien en spechten, over de
herten die we tegenkwamen op
wandel. Op dat moment wist ik
nog niet dat de indruk die de bo
men op me maakten, blijvend zou
zijn, dat ik zelfs een roman zou
schrijven die zich gedeeltelijk af
speelt in dit woud. De kiemen voor
Verdwaaltijd waren mijn fascinatie
voor deze wildernis, maar ook de
angst voor dat wilde en ongetem
de. Ik voelde me geborgen tussen

de gigantische bomen, al speelde ik
vals door ‘s nachts de deur van on
ze camper dicht te trekken. Vlakbij
lagen tientallen Amerikanen te sla
pen, de echte wildernis bevond
zich verderop.
‘Voor Buck was het een matelo
ze verrukking, dit jagen en vissen,
dit onbelemmerd dwalen door on
bekende streken’, schreef Jack Lon
don in De roep van de wildernis
over sledehond Buck. Het woeste
land laat menig mens dagdromen
over een vrij leven, over een be
staan buiten de tijd. Het zijn voor
al mannen die over de wildernis
hebben gemijmerd en geschreven,
zo ontdekte ik tijdens mijn re
search. Naast Jack London, die een
heel oeuvre bijeen wist te spinnen
uit de enkele maanden dat hij in
Alaska verbleef, zijn er de boeken
van John Krakauer, John Muir en

Henry David Thoreau: allemaal
schreven ze over de Amerikaanse
wildernis.
Zag ik iets over het hoofd? Of
klopt het dat het vooral mannen
zijn die de wildernis intrekken om
vervolgens autobiografische boeken
te schrijven over hun avonturen of
romans vol mannelijke personages?

Bizonjagers
In Into the wild schrijft John
Krakauer over Chris McCandless,
een welgestelde student die in
Alaska rondzwierf en er uiteinde
lijk om het leven kwam. Krakauer
vergelijkt de zaak McCandless met
gelijkaardige gevallen. De een
zoekt de wildernis op in de hoop
zichzelf te vinden, aldus Krakauer,
de ander is op zoek naar het spiri
tuele of het ruige. Sommigen heb
ben psychische problemen. Hij
heeft het enkel over mannen, iets
waar hij verder geen verklaring
voor geeft. Misschien is het voor
hem vanzelfsprekend dat vrouwen
zich niet of veel minder alleen in
de wildernis wagen. Het is er ge
vaarlijk, zelfs dodelijk; de tochten
zijn uitdagend en fysiek belastend.
In Verdwaaltijd voer ik een

Amerikaan op die boeken schrijft
over de redwoods. Hij merkt op
dat er in het negentiendeeeuwse
NoordCalifornië weinig vrouwen
waren. De staat was nauwelijks in
kaart gebracht. De bevolking be
stond uit houthakkers, goudzoekers
en prostituees. Pas wanneer het
land was getemd, kwamen vrou
wen en kinderen over. Dat er zo
veel wildernisverhalen met man
nen in de hoofdrol zijn, heeft dus
in elk geval een sociaaleconomi
sche oorzaak. Pelsjagers en hout
hakkers zijn in de praktijk man
nen. Geen wonder dat John Wil
liams’ roman Butcher’s Crossing
zo’n mannelijk boek is. Vrouwen
namen niet deel aan de bizonjacht.
Ook in hedendaagse verhalen over
mannen die in isolement hun werk
doen, zijn vrouwen buitenbeentjes.
In Open zee van Catherine Poulain
wil een vrouw werken op een vis
sersboot in Alaska: ‘Ze lachen me
uit – helemaal alleen op zo’n boot
met horden kerels, je bent niet
goed snik...’

Sterke vrouwen
Met de observatie dat mannen
beren schieten en vrouwen de was

