
om twintig jaar later weer op te duiken en gruwelijk wraak te nemen 

door de jonge dochter van de dierenarts, Bodil, te bezwangeren. Een 

leven in een notedop, beschreven in vier ingehouden pagina's met, zo

als de meeste van deze honderd verhalen, genoeg stof voor een roman. 

Hultberg is ook in dit verhaal weer een meester in de kunst van het 

aanduiden, want zo cru als het hierboven gesteld is, gaat het bij Hult

berg nooit. Bij hem blijft alles binnen de grenzen van het betamelijke, 

en explicieter dan het noemen van dankbare kerstkaarten, de invitatie 

voor een kerstdiner als Eli eindelijk weer in het land is en zijn daarop-

volgende bereidheid om Bodil bij haar eerste stappen als studente in 

het gevaarlijke Kopenhagen te begeleiden en bij te staan met zijn 'er

varing en levenskunst' wordt het verhaal niet. De lezer moet zijn con-

clusies trekken uit de terloopse opmerking van de vrouw van de die

renarts dat de onechte zoon van de huishoudster 'grappig genoeg net 

zo'n rode moedervlek op zijn voorhoofd heeft als in mijn mans familie 

voorkomt'. Gelukkig is Bodil kien genoeg haar verloofde te dwingen 

haar zopas verworven levenservaring te delen, zodat een schandaal ver-

meden kan worden, 'en ze was opgelucht toen haar zoon op zijn voor

hoofd een moedervlek bleek te hebben, die bijna tot op de millimeter 

identiek was aan de moedervlekken in de mannelijke lijn van de familie 

Fielcke, hoewel ze er volkomen van overtuigd was dat hij natuurlijk 

niet hetzelfde kon zijn'. In het midden blijft of de vrouwen zelf weten 

wat er gebeurd is, hoewel Bodil diep vanbinnen nooit helemaal haar 

weerzin tegen haar eerstgeborene kon verhelen en opgelucht is als hij 

naar Australie emigreert. 

Dankzij de lichtheid van toon, de kunst van het aanduiden en de 

meesterlijke ironie wordt het boek nooit zwartgallig of somber. Het 

vergaat de lezer zoals de roddeltantes in Viborg: wat je niet wilt weten, 

dat hoor je niet. 
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Sophokles: absurditeiten en dooddoeners 

ER ZIJN T W E E S O O R T E N L I T E R A T U U R . Schrijvers als Nicolaas Matsier, 

Georges Perec en James Joyce streven naar volledigheid. Zij laten zich 


