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armada      Heldinnen

Simone van Saarloos
Bonnie Mol, een held op vleugels

Ik was een jaar of elf. In de buurtsuper werd ik aangesproken 
met ‘jongeman’ en in het damestoilet werden mijn kortgeschoren kop 

en stoere skaterskleren wantrouwig bekeken. Toch wilde ik geen jon-
getje zijn: ik was gewoon stoer. 

Ook was ik dol op oorlogsboeken, ellende daar hield ik van. Ik iden-
tificeerde me met helden en slechteriken: beide even fascinerend, maar 
beide altijd man. Ook literaire helden aan wie ik me hechtte  waren man. 
Bijvoorbeeld mijn beste vriend Holden Caulfield, met wie ik samen 
eenzaam was. Gelukkig kwam ik al gauw in aanraking met mijn eerste 
vrouwelijke held. Mijn moeder was thuis toen ik uit school kwam, er 
stond thee klaar en we zaten samen op de bank toen ze mij over Jeanne 
d’Arc vertelde, de vrouwelijke ridder, de Franse volksheldin uit de 
vijftiende eeuw. D’Arc vocht, ook al werd ze ter dood veroordeeld. ‘Er 
bestaan dus wél stoere vrouwen!’ riep ik opgelucht uit. Een jaar later 
had ik haar tot op mijn schouders en waren mijn wijde broeken ver-
vangen door panty’s waar af en toe een ladder in zat – van het bomen 
klimmen. 

Bonnie Mol, de elfjarige ik-verteller in Superduif (2010) van Esther Ger-
ritsen, is ook gek op oorlogsboeken. Vooral van verzetsheld Hannie 
Schaft is ze groot fan. Bonnie bezoekt haar graf in de duinen en be-
denkt hoe de Duitsers haar hebben geëxecuteerd. Ze deinst niet terug 
voor ‘Het Erge’ want Het dagboek van Anne Frank is ook een favoriet. 
Tegelijkertijd ontdekt Bonnie de held in zichzelf.

Op een dag komt ze thuis uit school en springt ze over het tuinhekje 
heen. Er gebeurt iets vreemds: ze zweeft. Heel even, maar toch. Niet 
lang daarna breken er vleugels door haar schouderbladen en vliegt 
Bonnie uit als duif. Zonder precies te weten wat ze moet doen, gaat ze 
recht op het gevaar af. Door met haar grote vogellijf in de weg te fladde-
ren, voorkomt ze ongelukken. Bonnie is verbaasd: zij is het meisje dat 
haar pluishaar haat, het meisje dat zich tekort voelt schieten omdat ze 
niet zo bescheiden is als haar ouders. Zij is het meisje dat tegen de 
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jongens in de klas ‘Niet doen!’ roept om erbij te horen ook al blijven 
ze uit haar buurt en doen ze niets. Zij is het buitenbeentje dat heimelijk 
wenst door haar moeder te worden vastgepakt. En opeens is zij een 
meisje dat levens redt.

‘Ik kan het niet.’ Met die woorden leren we Bonnie op de eerste bladzijde 
van Superduif kennen. ‘Het was een ochtend aan het eind van de win-
ter, in het laatste jaar van de lagere school. Ik werd wakker en ik kon 
het niet. Zo zei ik dat tegen mijn moeder: Ik kan het niet.’ Waar Hannie 
Schaft haar moordenaar uitdaagt met een trots ‘Ik schiet beter dan jij,’ 
is Bonnies klacht niet bepaald heldhaftig. Bovendien leeft Bonnie niet 
in een boze wereld. Ze hoeft geen slechteriken te verslaan zoals Super-
man dat moet, ze hoeft alleen haar eigen, kleinschalige ongeluk te 
 bevechten. 

Dat wat we als een heldendaad beschouwen is altijd contextgebonden. 
Waar vergeving en ‘de andere wang’ het ene moment worden gepre-
zen, is vervolgens het ‘oog om oog’-beleid à la Fred Teeven een deugd. 
Hannie Schaft is een held dankzij de aanslagen die ze pleegde. Anne 
Frank is een held om het dagboek dat ze schreef aan haar verzonnen 
vriendinnetje ‘Lieve Kitty’. Nu het geen oorlog is, zijn aanslagen straf-
baar en een dagboek en imaginaire vriendin zijn het noemen nauwe-
lijks waard. 

Heldendaden zijn tijd- en plaatsgebonden, maar ook sekse speelt een 
rol. De jonge Bonnie merkt dat. Haar ouders zijn allebei vertaler van 
beroep. Op zijn vijfenzestigste verjaardag wordt haar vader geïnter-
viewd voor de krant. De journalist vraagt waarom hij zelf niet schrijft: 
‘Hij zei dat hij zich te nederig voelde om in de nabijheid van zo veel 
grootsheid zelf iets te creëren. Dat vindt iedereen dan prachtig. Waar-
schijnlijk omdat hij een man is. Mijn moeders bescheidenheid is nog 
veel groter dan die van mijn vader, maar zij komt daar niet mee in de 
krant.’

Bescheidenheid is geen deugd an sich, maar afhankelijk van wie er 
wanneer bescheiden is kan ze heldhaftig zijn. Fantaseren wordt door-
gaans niet als heldendaad beschouwd. En Bonnie is het daarmee eens: 
‘Fantasie. Ik haatte het woord alleen al.’ Veel liever leest ze waarge-
beurde verhalen. 
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Fantasie staat ver van de waarheid en is daarom minderwaardig. Het 
is irrationeel en kinderlijk. Plato vond fantasie zelfs gevaarlijk. Kunst 
moest worden verbannen omdat verbeelding de waarheid vertroebelt. 
Maar het tegengestelde is waar: dankzij de verbeelding kunnen we de 
werkelijkheid in al haar mogelijkheden doorzien. Verlichtingsdenker 
Immanuel Kant achtte fantasie en verbeelding noodzakelijk om über-
haupt te kunnen denken. Kant, die voor Sapere aude, ‘durf te denken’, 
streed, definieert denken als de voorstelling van ‘dat wat niet is’. Door-
dat wij in ons hoofd een beeld kunnen vormen van ‘dat wat niet is’, 
zijn we nieuwsgierig. Alleen dan is vooruitgang mogelijk. We zoeken of 
verlangen naar iets wat we nog niet kennen, maar waarvan we ons wel 
kunnen indenken dat het bestaat of mogelijk is. We ontdekken daardoor 
meer van de wereld, maar verkennen ook morele grenzen. Wie niet 
vrij is, droomt van hoe het beter kan en is bereid daarvoor te strijden. 

De Verlichting markeert een periode van vooruitgang, maar vooral 
stond ‘dat wat is’ centraal. Dat wat rationeel berekend kon worden of 
empirisch bewezen, was van belang. Voor veel vrouwen was die vorm 
van vooruitgang een onbereikbaar gebied. Het ontbrak hun aan moge-
lijkheden en methoden om mee te doen aan empirisch onderzoek. 
Maar dat wat ons denken werkelijk origineel en innovatief maakt, 
‘dat wat niet is’, kon hun niet worden afgenomen. Voor een kleurrijke 
verbeelding hoef je immers niet achter het aanrecht vandaan. Van-
daar dat denken zo bedreigend is: waar de buitenwereld steeds beter 
te categoriseren valt, is de subjectieve beleving moeilijk meetbaar. 
Omdat de verbeelding van vrouwen juist binnenshuis zo krachtig kon 
floreren, werd fantasie ingedamd en afgedaan als hysterisch. 

Het verhaal The Yellow Wallpaper (1892) van Charlotte Perkins Gil-
man is daar een voorbeeld van. De ik-verteller is net bevallen en het 
gaat niet goed met haar. Volgens haar man, die tevens haar arts is, heeft 
ze last van hysterie en nervositeit. Hij neemt haar mee naar een buiten-
huis om te rusten en verbiedt haar om te schrijven en na te denken, 
en fantasie is al helemaal uit den boze. In het geheim maakt ze aan-
tekeningen: ‘but it does exhaust me a good deal – having to be so sly 
about it, or else meet with heavy opposition.’ Voor John, die haar zijn 
‘Little Girl’ noemt en het allemaal zo lief bedoelt, doet ze alsof het be-
ter gaat. Maar de beperkingen die hij haar oplegt werken averechts: 
langzaam maar zeker komt het gele behang in de slaapkamer tot leven 
en wordt ze echt gek. 
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De vrouw in The Yellow Wallpaper raakt niet krankzinnig vanwege 
een teveel aan fantasie. Ze is tot waanzin gedreven omdat haar intellect 
en creativiteit worden onderdrukt. In Superduif wordt niet voor niets 
een gele muur van lego gebouwd: Bonnie beleeft eenzelfde soort climax. 
Haar ouders hekelen haar superduifverhalen, maar net als Gilmans 
ik-verteller weet Gerritsens Bonnie dondersgoed hoe ze zich moet ge-
dragen om haar ouders gerust te stellen. Juist omdat ze het heus goed 
met haar voorhebben, doet Bonnie haar best om normaal te lijken: 
‘Niemand zou mij nu nog kunnen beschuldigen van vreemd gedrag of 
aandachttrekkerij.’

Wanneer ze naar het schoolfeest besluit te gaan, zijn haar ouders 
heel blij. Even lijkt ze zich, net als andere kinderen, te verheugen op 
haar allereerste middelbareschoolfeest. Maar eenmaal daar gaat het mis: 
Bonnie voelt een transformatie aankomen en ziet haar kans schoon 
om de duif aan iedereen te laten zien, zodat de leerlingen weten dat ze 
niet liegt. Even later loopt ze naakt, zonder duivenveren die haar tiener-
lichaam veilig bedekken, het schoolplein op. Het dieptepunt is bereikt: 
haar ‘roekoe’-gekwetter is niet grappig meer maar gek.   

‘Jij kijkt op een bijzondere manier naar de wereld,’ zegt de hoofdredac-
teur van de schoolkrant. Hij vraagt haar om een column te schrijven. 
Tijdens het schrijven ervaart ze iets waarvan ze vermoedt dat het 
 geluk heet. Ze gaat zo op in haar column dat ze even vergeet om in een 
superduif te veranderen. Juist op dat moment overlijdt de broer van 
haar enige vriendin Ine. Hij komt om bij een ongeluk dat Bonnie als 
superduif had kunnen voorkomen. Maar juist zonder vleugels, op 
haar kamer, achter haar bureau, op het moment dat ze niemand redt, 
ontstijgt Bonnie zichzelf. Haar eigengereide blik blijkt op papier na-
melijk heel krachtig: 

In de rij voor de kantine zeiden volkomen vreemden tegen me dat zij 
dat ‘precies zo’ hadden. Ik knikte en begreep het niet. Al die zonnige, 
luidruchtige medeleerlingen met hun stripagenda’s, hun bloemetjes-
schriften, hun gezellig gekleurde gympen en hun bestickerde boekentas-
sen… al die potsierlijke wezens herkenden zich in mijn beschrijvingen 
van de hél?

Juist wanneer ze geen stukken over oorlogsboeken schrijft, maar 
zich naar binnen keert en haar eigen ervaring als uitgangspunt neemt, 
wanneer ze schrijft over dat wat ze meemaakt, de details die ze opmerkt, 
lijkt ze iets aan te stippen wat iedereen voelt. Door persoonlijk te zijn 
ontstijgt ze zichzelf en bereikt ze anderen. 
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Bonnie is een heldin. Een vrouwelijke held. Die ontbreken in de litera-
tuur, en dat is niet vreemd: de klassieke held is een buitenstaander. Hij 
is niet een van ons, hoort er niet bij. Een superheld treedt op wanneer 
de nood hoog is, deelt ferme klappen uit, redt wat hulpeloos is en ver-
trekt weer. Na zijn ingrijpen blijft hij niet om het happy end te aan-
schouwen. Een superheld manifesteert zich niet binnen het systeem 
maar erbuiten. Hij moet een plotse verandering teweegbrengen. Een 
breuk met het dagelijkse, een radicale omwenteling waardoor woeke-
rend kwaad de kop in wordt gedrukt. 

Hoewel vrouwen vaak genoeg als de ‘Ander’ of ‘tweede sekse’ zijn weg-
gezet, worden ze nooit als buitenstaander geclassificeerd. Integendeel. 
De man ging naar buiten, de vrouw bleef binnen. Waar hij in het 
 publieke leven fungeerde, zorgde zij voor het huishouden. De man op 
oorlogspad met zijn priemende geslacht voorop, een zwaard in de hand. 
De vrouw ontving hem, roerend in een pot of pan. 

Die activiteiten binnenshuis, zo werd vaak gedacht, lenen zich niet 
voor literatuur. Zelfs Anne Frank schreef in 1942 in haar dagboek: 
‘[…] het komt me zo voor, dat later noch ik, noch iemand anders in de 
ontboezemingen van een dertienjarig schoolmeisje belang zal stellen.’ 
Het tegendeel bleek waar. En toch wordt vrouwelijke auteurs nog altijd 
verweten dat zij alleen maar over ‘kleine persoonlijke wissewasjes en 
relatieproblemen’ vertellen en ‘dicht-bij-huisverhalen’ schrijven. 

Dat ‘dicht-bij-huis’ tot beperkte verhalen leidt, is een misvatting. 
Individuele ervaringen verlevendigen universele thematiek. Juist in 
het detail of in de persoonlijke sfeer wordt de mens op metaniveau be-
keken. In de dicht-bij-huisverhalen blijken lezers over de hele wereld 
hun eigen leven te herkennen, zoals de leerlingen hun ideeën en on-
zekerheden herkennen wanneer Bonnie over iets kleins als de klap-
deuren op school schrijft. 

De gebondenheid aan huis heeft voor vrouwen veel ellende veroor-
zaakt. Denk bijvoorbeeld aan het verstikkende Een poppenhuis van 
Henrik Ibsen of huiver bij de vele literaire varianten van een leven als 
‘mad woman in the attic’. Maar vrouwelijke auteurs hebben hun ge-
bondenheid aan huis ook emancipatorisch ingezet. Bevrijding is niet 
per se het winnen van een oorlog of het veroveren van een volk of land, 
bevrijding kan ook worden bereikt door je terug te trekken tot diep 
in het eigen hoofd, daar waar het vele malen kleurrijker is dan in de 
werkelijkheid. 
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Virginia Woolf vraagt geen wapens om met de mannen mee te vechten, 
maar om een ‘room of one’s own’ waar ze in alle rust kan denken en 
schrijven. De vijftiende-eeuwse Christine de Pizan bevraagt in haar 
Livre de la Cité des Dames de oneerbiedige behandeling van vrouwen 
door Rede, Rechtvaardigheid en Recht aan het woord te laten. Ze 
krijgt van hen de opdracht een stad te bouwen waar vrouwen zich veilig 
en vrij kunnen terugtrekken. En in Margareth Atwoods A Handmaids 
Tale zien de vrouwen geen kans zich te verzetten tegen de dystopische 
samenleving waarin ze als broedmachines fungeren. Maar hoofdper-
soon Offred ontdekt op de muur in de kast van haar slaapkamer/ 
gevangenis de woorden van een voorgangster: ‘Nolite te bastardes car-
borundorum’. Het ‘Don’t let the bastards grind you down’ geeft haar 
dagelijks houvast, ook al zit die wijsheid in de kast verstopt. 

Gebonden aan wettelijke en lichamelijke restricties is het innerlijk 
 domein het rijk van de vrouw, fantasie haar vlucht. Een vlucht die helpt 
ontsnappen aan persoonlijke sores, maar tegelijkertijd van maatschap-
pelijk belang is. Al vindt Bonnie fantasie onbenullig, omdat het iets 
‘zonder gevolgen’ is.

Wellicht dat Bonnie, geïntrigeerd door de holocaust en altijd op 
zoek naar ‘Het Erge’, de filosofische werken van Hannah Arendt zou 
kunnen waarderen. In 1961 deed de joods-Duitse filosofe verslag van 
het proces tegen Adolf Eichmann in Jeruzalem. Later werden deze 
verslagen gebundeld in Eichmann in Jeruzalem. De banaliteit van het 
kwaad. Wat Arendt vooral verbaast, is dat Eichmann geen monstrueus 
figuur is. Zijn daden zijn dat natuurlijk wel, maar zijn motieven niet. 
Die zijn net zo ondoordacht als die van een doodgewone klerk die zijn 
bureaucratisch werk overijverig uitvoert. En juist die onnadenkendheid is 
het probleem. Want wat Eichmann volgens Arendt mist is ‘het vermogen 
om zichzelf het standpunt of de positie van een ander in te denken’.

Tekenend is de reactie van Eichmann wanneer hij van een cipier 
Nabokovs Lolita cadeau krijgt. Na twee dagen geeft Eichmann de roman 
vol afschuw terug. Zijn commentaar luidt: ‘Dat is een zeer onaange-
naam boek.’ De praktijken van de pedofiele Humbert Humbert kan 
hij blijkbaar niet verdragen. Niet, natuurlijk, omdat hij goed en kwaad 
zo juist weet te scheiden, maar omdat hij zich totaal niet kan verplaat-
sen in het perspectief van een ander.

Wanneer onnadenkendheid de bron kan zijn van Kwaad met een 
hoofdletter K, blijkt hoe belangrijk onze verbeeldingskracht is. Zonder 
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die kracht zouden we statische wezens zonder veerkracht zijn. Arendt 
zag dat mensen hun leven weer opbouwden na de oorlog, dat men 
niet alleen verduisterd en verwoest was door het Böse, maar in staat 
was een nieuw begin te maken. Het vermogen om ons onvoorspelbaar 
te gedragen en af en toe een nieuwe weg in te slaan, noemt Arendt ‘na-
taliteit’. Spontaan handelen, in plaats van systematisch, onderscheidt 
mensen van machines. Daarom leiden we een leven dat dynamisch en 
veranderlijk is. Nataliteit is wat de mens menselijk maakt. De verbeel-
ding helpt het momentele en het persoonlijke te ontstijgen en bevrijdt 
ons van de bekrompen gebondenheid aan het lichaam.  

Dankzij de verbeelding hoeven we niet alles eerst zelf te ervaren om 
ons er toch toe te verhouden. Bonnie leert dat van Ine. Wanneer zij haar 
broer verliest, wil Bonnie hun vriendschap ‘opzeggen’ omdat ze het 
verdriet dat Ine ervaart nooit heeft meegemaakt. ‘Ik kan het je toch 
vertellen,’ zegt Ine. ‘Ik weet toch ook hoe het is om een duif te zijn.  
Dat geloof ik, dat ik dat begrijp. Ik hoef alleen maar naar je te luisteren. 
Meer niet.’ Ze voegt eraan toe: ‘Jij bent erbij. Jij blijft.’ En Bonnie blijft. 

Fantasie zorgt voor een verbreding van de wereld, een verrijking, 
maar ook voor verbinding met de mensen om ons heen. Verbeelding 
verdrijft de eenzaamheid en voedt solidariteit. Verbeelding helpt ons 
de wereld in al haar mogelijkheden te aanschouwen en ontdekken, 
waardoor we niet opgesloten raken in onszelf en de grenzen van de 
ander vergeten. Het kan er, in het geval van Bonnie, toe leiden dat je het 
ene moment toezegt: ‘Ik blijf,’ terwijl je op een ander moment beslist: 
‘Ik kan het niet.’

Natuurlijk is fantasie geen deugd op zichzelf. Een heldendaad is 
 altijd afhankelijk van wie en wanneer. Zo is fantaseren een vrouwelijke 
heldendaad, vooral in de tijd dat vrouwen aan hun lichaam waren 
 gebonden en maatschappelijk werden begrensd. Maar ook voor een 
tiener is een fluïde geest heel wat.

‘De wereld draait niet om jou,’ zegt Bonnies vader tegen zijn puber-
dochter. Dat is een nogal pijnlijke waarheid. Alleen door ons in anderen 
in te leven, realiseren we ons dat het niet erg is wanneer de wereld niet 
om onze ‘ik’ alleen draait, dat het juist een verrijking is wanneer onze 
persoonlijke beleving niet het enige perspectief en standpunt is waar-
aan we kunnen refereren en waarmee we ons kunnen identificeren. 
Het is een verrijking van ons menszijn wanneer we niet alleen onszelf 
zijn, maar ook een beetje de ander. 
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Zonder getuigenissen en verhalen vergeten we hen die wij zelf niet 
zijn. En juist zonder hen zijn we nooit volledig mens. 

Bonnie gaat de duinen in, op zoek naar het graf van Hannie Schaft. 
Drie weken voor het einde van de oorlog werd de verzetsheldin daar 
geëxecuteerd, nadat ze het schampschot van haar belager belachelijk 
had gemaakt: ‘Ik schiet beter dan jij.’ Ze zeggen dat er op de plek waar 
ze was begraven een pluk rood haar boven het zand uitstak.

Ik denk aan Jeanne d’Arc en dwaal af naar 1431, naar het plein in 
Rouen waar mijn heldin op de brandstapel werd gezet. Even doofden 
ze het vuur om de menigte te laten zien dat deze ridder werkelijk een 
vrouw was. Daarna ging ze in vlammen op, maar ze zeggen dat haar 
stoere hart niet stopte met kloppen. 

Op mijn elfde geloofde ik dat. En ik geloof het nu nog. 


