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De tanden van de Wendigo 
Margaret Atwood en het boosaardige noorden 

H E T N O O R D E N V A N C A N A D A is wel vergeleken met het westen van de 

Verenigde Staten. Beide landstreken golden - vooral in de vorige eeuw 

- als gebieden met onbeperkte mogelijkheden, waar het goud, zowel 

in stoffelijke als in geestelijke zin, binnen ieders bereik lag. Maar een 

blik op de kaart doet algauw vermoeden wat menige gelukzoeker aan 

den lijve ondervond: in elk geval wat betreft de temperatuur bestaat er 

een onbetwistbaar verschil tussen het Canadese noorden en het Ame

rikaanse westen. Terwijl de warmte een streek als Californie voor de 

avonturier extra aanlokkelijk maakte, gaat het noorden van Canada 

het hele jaar door gebukt onder 'ijs en sneeuw, de wetten van de win

ter', zoals Cees Nooteboom ooit schreef. De weersomstandigheden in 

een groot deel van Canada zijn trouwens van dusdanig barre aard dat 

het volgens de bekendste Canadese auteur, Margaret Atwood, heel 

begrijpelijk is dat het in veel Canadese literatuur vooral gaat om over

leven, jezelf staande houden. Vooral in het hoge noorden kost dat tot 

op de dag van vandaag de nodige moeite. De natuur is daar zo mon-

sterlijk dat vanaf de oorspronkelijke Indiaanse bewoners veel Canade-

zen hebben gedacht dat het noorden daadwerkelijk door monsters 

wordt bewoond. 

Een zo'n mythisch gedrocht dat zowel opduikt in Indiaanse ver

halen als later in reisverslagen, romans en gedichten, is de Wendigo. 

Het is een reusachtig en onoverwinnelijk wezen, zonder geslacht en 

met een hart van ijs; het is zo snel als de wind en heeft permanent trek 

in mensenvlees. Dat het monster die laatste eigenschap kreeg toege-

dacht ligt voor de hand: ontelbaren legden het in de loop van de tijd af 

tegen het noorden, waarvan de Wendigo een symbool is. 

Maar het noorden wordt in de Canadese fantasie niet alleen bevolkt 

door afschrikwekkende monsters; hadden die laatste in het Canadese 

rijk der verbeelding de dienst uitgemaakt, dan zouden meer pioniers 

eieren voor hun geld hebben gekozen en naar Californie zijn afgereisd. 

Nee, het noorden wordt ook gezien als een aantrekkelijke maar bij na-

dere kennismaking ijskoude vrouw, een  bedrieglijke femme fatale aan 

A R M A D A IJS en sneeuw 


