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doen is niet het hele verhaal ver
teld. Graaf ik dieper, dan vind ik
toch voorbeelden van vrouwelijke
auteurs die over de wildernis
schreven. Susan Fenimore Cooper,
bijvoorbeeld, dochter van de be
roemde romanschrijver James. Ze
publiceerde Rural hours in 1850.
‘By a lady’ stond er op de cover
van het boek, dat een grote invloed
had op het werk van Thoreau.
Toch kreeg het veel minder aan
dacht dan Thoreaus Walden. De
schrijfster wordt nu pas heront
dekt en heruitgegeven.
Ik vond zelfs een vroege vrouwe
lijke tegenhanger van Chris
McCandless. In 1939 verdween Bar
bara Newhall Follett in de wilder
nis. Op haar dertiende publiceerde
ze haar eerste roman, die positief
werd besproken in de pers, en reis
de ze mee op een schip met enkel
werklui aan boord. Laura Smith
schreef over Follett in The art of
vanishing. A memoir of Wander
lust. Ze heeft het over de rusteloos
heid van Follett, die na haar echt
scheiding vertrok.
Ook schrijfster Abi Andrews
gaat op zoek naar voorbeelden van
vrouwen in de wildernis. In haar

debuut The word for woman is wil
derness, een essayistisch getint
avonturenverhaal, trekt een jonge
vrouw naar Alaska. Ze ergert zich
eraan dat mannen die rondzwer
ven in de natuur altijd als vrij en
autonoom worden beschreven, ter
wijl wildheid in vrouwen een man
kement is, ‘een irrationele koorts’.
Of de schrijfster de mening van
haar hoofdpersonage deelt, weet ik
niet, maar de verteller gaat hier
wat kort door de bocht. Je kunt
niet zomaar veralgemenen: zowel
mannelijke als vrouwelijke dwalers
vertrekken om allerlei redenen.
Niet alle vrouwelijke personages
die huis en haard achterlaten, zijn
zelfdestructief of labiel.
Vooral in de recente literatuur
vind je sterke vrouwen die hun ou
de leven, al dan niet tijdelijk, ach
ter zich laten. Denk aan Cheryl
Strayed, die een boek schreef over
haar louterende voettocht van 1100
kilometer over de Pacific Crest
Trail, of aan Sarah, de zilversmid
uit Noord van Sien Volders. Sarah
ruilt haar vertrouwde wereld in
voor de wildernis om een belang
rijke beslissing te nemen. Een van
de interessantste vrouwelijke per

Een vriendin met wie ik
praat over wildernissen
vraagt me of er een
verschil is in de manier
waarop mannen en
vrouwen erover
schrijven. Ik aarzel

sonages die vertrekken, komt uit
een boek van een man. Andrew
Miller voert in Een vrouw en de zee
een vrouw op die onaangekondigd
weggaat. Haar gedrag wordt ner
gens geproblematiseerd of uitge
legd. En dan zijn er nog de vrou
wen uit het werk van Sarah Hall,
met hun veelzijdige en complexe
wildheid.

opeisten in verhalen over de wil
dernis ligt achter ons. Steeds meer
vrouwelijke personages duiken op
in het ruige landschap. Onder de
interessantste hedendaagse natuur
schrijvers zitten ook veel vrouwen:
Diane Ackerman, Amy Liptrott, He
len MacDonald, Annie Dillard. In
hun werk brengen ze een menge
ling van autobiografie en weten
schap.
Komt het door mijn Angelsaksi
sche bril of is er een andere reden
waarom ik niet meteen denk aan
Nederlandstalige schrijvers? Ik ge
loof dat het landschap waarin ie
mand opgroeit of leeft een aan
zienlijke rol speelt. Het Alaska van
David Vann en de Appalachen van
Ron Rash hebben meer dramatisch
potentieel dan pakweg de Vlaamse
Ardennen. Vann en Rash verklaar
den geregeld dat ze niet om hun
landschap heen konden.

Een ets van zwart zand
De tijd waarin schrijfsters zoals
Susan Fenimore Cooper anoniem
publiceerden of waarin enkel He
mingwayachtige macho’s hun plek
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