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A L E I D TRUITENS 

Alles rijp, alles rot 

Dorothy A l l i son en het witte uitschot 

A M E R I K A H E E F T E E N nieuwe nationale heldin. Zi j heet Bone, een jon-

gensachtig, mager botje van dertien met een plat-lijzig zuidelijk accent. 

De popgroep Sonic Youth had twee jaar geleden een megahit met 

'Bone'. Het hartverscheurende lied is een eerbewijs aan een meisje dat 

jarenlang werd misbruikt door haar stiefvader. Binnenkort kunnen we 

Bone ook zien. Regisseuse Angelica Houston verfilmt het leven van 

deze kleine  bastard. 

Bone bestaat niet. Zij is de hoofdpersoon in de debuutroman van de 

Amerikaanse schrijfster Dorothy Al l i son, die tot de verschijning van 

het semi-autobiografische Bastard out of Carolina  i n 1992 volslagen 

onbekend was. Zi j publiceerde haar verhalen in een beperkt, gesloten 

vrouwencircuit, kleine feministische tijdschriften en bloemlezingen 

met lesbische verhalen. Haar bundel met vreemde, vaak gewelddadige 

verhalen, Trash uit 1989 bleef een cultboek voor ingewijden. Tot haar 

grote verbazing toonde een mamsfream-uitgever belangstelling voor 

haar werk. Bastard werd een groot succes, het werd geprezen door 

vooraanstaande cr i t ici , het kreeg enkele literaire prijzen en stond op de 

nominatie voor de belangrijkste literaire prijs i n de Verenigde Staten, 

de National Book Award. Het werd in alle West-Europese talen vertaald 

en i n 1995 verscheen in Nederland Bastaard uit Carolina,  vergezeld 

door Allisons essaybundel Huid. Over sex, klasse en literatuur, een ver

zameling stukken die een verhelderend beeld geven van leven, werk 

en gedachtenwereld van deze prachtige schrijfster. Haar roman is een 

van de mooiste, aangrijpendste boeken die ik de laatste tien jaar las. 

Dorothy A l l i son werd in 1949 geboren i n Greenville, South-Caroli

na, een arme staat aan de zuidwestkust van de Verenigde Staten. Zij 

typeert zichzelf i n interviews graag als 'a cross-eyed, working-class les

bian addicted to violence, language and hope'. Geen kenmerken van de 

doorsnee Amerikaanse bestseller-auteur. Haar literaire alter ego Bone, 

wier geschiedenis grotendeels de hare is, is i n alle opzichten een kar i -

katuur van the all American girl. Z i j , de nieuwe anti-heldin, is het ho-
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