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Nora

Vertaald uit het Engels door Jetty Huisman

Zoals altijd voor Finbar

Waar jij ook bent zal het Ierland voor me zijn.
—James Joyce, Alphabetical Notebook, trefwoord ‘Nora’

Maar de mens wordt tot moeite geboren, gelijk de
vonken omhoog vliegen.
—Job 5:7

Muglins

H

Dublin
16 juni 1904
We lopen langs de Liffey tot aan Ringsend. De rivier
stinkt als een pispot die zijn drek in de zee loost. Bij
een muur staan we stil; Jim lijkt wel een Zweed, met
zijn matrozenpet. Ik draag mijn breedgerande strohoed, in een poging het provinciale van me af te werpen.
‘Daar heb je de Muglins Rocks’, zegt Jim, naar zee
wijzend. ‘Ze hebben de vorm van een vrouw die op
haar rug ligt.’
Hij kijkt me slinks aan, of ik zijn bedoeling heb opgepikt. Dat heb ik en dan botsen onze monden op
elkaar en is het een en al gezwollen tongen, druipend
spuug, onze bovenlijven tegen elkaar aan gedrukt en
een nauw samengebald gevoel tussen mijn benen.
Zijn handen dwalen over het lijfje van mijn jurk, ze
knijpen en mijn adem stokt.
‘O Jim’, is alles wat ik uit kan brengen, en ik stap bij
hem weg.
‘Jij kent geen natuurlijke schaamte, Nora’, zegt hij,
en hij heeft zijn ding uit zijn broek gehaald en komt
op me af, met in zijn hand de eenogige maneen waar
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hij ongetwijfeld dol op is. Ik vind het eruitzien als een
pruim in een strak jasje.
‘Geen natuurlijke schaamte?’ zeg ik. ‘Maak me nou
niet boos. Denk je dat ik, omdat ik een vrouw ben,
niks zou voelen, zou willen, zou weten?’ Maar ik duik
even met mijn neus in zijn hals om zijn geur van verschaalde porter en citroenzeep beter op te snuiven.
Iets gloednieuws voor me.
Jim knijpt zijn ogen tot spleetjes en glimlacht. Ik
kniel voor hem op de grond, mijn gezicht voor zijn
zachte maneen, en kijk naar hem op; Jim buigt zijn
hoofd om beter te kunnen zien hoe mijn mond zich
eromheen sluit. De smaak is zoutig en warm, hij voelt
dik en dierlijk aan. Ik zuig, heel even maar, dan trek
ik me terug en geef er over de hele lengte kusjes op. Ik
kom overeind.
‘Zo,’ zeg ik, ‘dat is net zo’n schaamteloze kus als die
van Judas, en zeg niet dat dit niet precies is wat je
wou, Jim Joyce.’
Een kreun. Hij wil dat beetje meer, natuurlijk, maar
dit moet genoeg zijn voor vandaag, op onze eerste
keer uit wandelen samen. We kussen weer en hij
draalt in mijn mond, wil de smaak van zichzelf op
mijn tong proeven. Zijn handen betasten me overal,
voor en achter. O, hij weet niet van ophouden. Vandaar dat ik zijn gulp maar openknoop, mijn hand
in zijn onderbroek steek en mijn koele vingers om
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dat warme daar vouw. Hortende adem. Ik help hem
langzaam, langzaam, snel tot hij voldaan is, en mijn
vuist warm en vochtig van hem.
‘Je hebt vandaag een man van me gemaakt, Nora’,
zegt Jim, een liefkozend gefluister, en ik glimlach.
Het gebeurt niet vaak dat een man zoiets zegt, en
ik voel een klein beetje macht in me opkomen, een
klein beetje vreugde.
Ik veeg me af aan mijn zakdoek en Jim maakt zijn
kleren in orde. Ik steek mijn hand uit, Jim pakt hem
vast en we lopen samen verder.
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Throwaway

H

Finn’s Hotel, Dublin
20 juni 1904
Een paard dat Throwaway heet, heeft de Gold Cup op
Ascot gewonnen. Dat wordt me verteld door een man
wiens hotelkamer ik schoonmaak. De man hoort niet
in de kamer te zijn als ik er ben. Of ik hoor er niet te
zijn wanneer hij er is. Het een of het ander. Alleen ben
ik zo geschrokken van wat hij aanheeft dat mijn hersens niet kunnen beslissen welk van de twee. De man
draagt alleen een onderhemd en ook al is dat lang, kennelijk heeft hij geen onderbroek aan, en toch praat hij
tegen me alsof hij gekleed is in een driedelig pak en
nog een hoed ook. Ik sta daar als een óinseach met een
poetslap in de ene en een pot bijenwas in de andere
hand en probeer hem niet aan te gapen.
‘Throwaway!’ zegt de man. ‘Dat geloof je toch niet?’
De man klinkt niet Iers. Misschien is het een Engelsman. Of een Amerikaan zelfs. Zijn armen zijn wit
onder een vacht van zwarte haren. De slierten zijn
zo lang dat je ze wel kan vlechten. Zijn gezicht staat
somber en hij heeft iets van een Vader van Smarten.
Zijn blote benen zijn krom en dik, als die van een
baby. Ik voel een blos naar mijn wangen vliegen, dus
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ik keer de man mijn rug toe en zoek een plek waar ik
mijn poetslap en boenwas kwijt kan.
‘Een outsider van twintig tegen één, verdomme’,
brult hij, en ik schrik me rot. ‘En al mijn geld weggegooid aan die rotknol van een Sceptre.’
Hij lacht maar het klinkt vreugdeloos. Dan is hij stil
en ik hoor een klik; als ik mijn hoofd omdraai zie ik
dat de man met een scheermes in zijn polsen staat te
kerven.
‘Sir, sir!’ schreeuw ik.
Maar hij blijft maar in zijn arm snijden tot er bloed
uit komt en ik ren op hem af. Eerlijk gezegd is het
niet eens genoeg om het kelkje van een klokjesbloem
mee te vullen, maar hij houdt zijn druppelende pols
omhoog en huilt en siddert alsof hij op het punt staat
dood te gaan. Ik pak zijn bevende armen beet en laat
hem op het bed zitten. Dan spurt ik weg om de portier te halen, want die weet vast wel wat te doen. Maar
als ik de achtertrap van Finn’s Hotel af dender, hoor
ik een stem me naroepen, met een lang, kakelend gelach: ‘Throwaway gaat ervandoor! Throwaway gaat
ervandoor!’ Ik doe de achterdeur open, en in mijn
schort, muts en de rest zet ik het op een rennen tot
ik geen stap meer kan zetten. Bij de kademuur van de
Liffey komt mijn maag omhoog, ik spuug mijn ontbijt in het water en kijk hoe het naar zee wegdrijft.
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Ierland

H

Finn’s Hotel, Dublin
16 juli 1904
Voor Jim ben ik Ierland.
Ik ben eilandvormig, zegt hij, groot als het land zelf,
klein als de Muglins, een vrouw op haar rug, gespreid
en hongerig, wachtend op haar minnaar. Ik ben kalksteen en gras, heide en graniet. Ik ben oprijzende borsten en gespleten vallei. Ik ben de regendruppels die
doordrenken en de zee die de kust omrandt.
Jim zegt dat ik harp en klavertje drie ben, stam en koningin. Ik ben hoogkruis en gekroond hart, vastgehouden met twee handen. Ik ben turf, zegt hij, en veenpluis.
Ik ben de zon die de maan aan een touw optrekt om
haar te laten glimlachen over het Maamturk-gebergte.
Jim noemt me zijn Slaapoogje. Zijn Eekhoorn-meisje, als in het stuk van Ibsen. Ik ben piratenkoningin
en veedief. Ik ben zijn lieve kleine deugniet. Ik ben,
zegt hij, zijn kastanjebruine stroper. Ik ben zijn achtbare brandgans, zijn barnacle goose.
‘Nora,’ zegt Jim, ‘jij bent lettergreep, woord, zin, frase,
alinea en bladzijde. Jij bent vette vocalen en sussende
sisklanken.’
‘Nora,’ zegt Jim, ‘jij bent verhaal.’
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Gans

H

Galway
21 maart 1884
Ik werd geboren in het werkhuis van Galway. Ze
noemden me Nora Joseph Barnacle.
Mammie was ongetrouwd en al zesentwintig toen
papa haar tot een huwelijk wist te verleiden met de
belofte dat hun leven zo zou bloeien en rijzen als het
brood dat hij voor de kost bakte. Maar het enige wat
opbloeide was mammies buik, en alles wat oprees was
papa’s hand naar zijn bakkes met het ene glas na het
andere. Toen ik drie was en mijn zusjes, een tweeling,
werden geboren, stuurde mammie me naar haar eigen
moeder, oma Healy, in haar rustige huisje in Whitehall.
‘Dat je een Barnacle bent valt niet te verhelpen,’ zei
oma, ‘maar wees altijd trots op je Healy- en Mortimerkant.’
Maar toch, toen ik groter werd vertelde ze me zelfbedachte verhaaltjes, bij brood met boter en bittere
thee.
‘Je bent een zeevogel, Nora Barnacle. Geboren uit
een schelp.’ Ze keek naar me over de rand van haar
porseleinen theekopje.
‘Niet uit een ei, oma, zoals andere vogels?’
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‘Nee, helemaal niet uit een ei, loveen. Uit een schelp.
Want de barnacle is een zeldzame tovergans.’
‘Ik hou van tovenarij.’ Ik probeerde slokjes van mijn
thee te nemen zoals oma dat deed, gretig maar elegant. ‘Waar komt die schelp dan vandaan?’ vroeg ik.
Oma boog zich dichter naar me toe, brak een stukje
rozijnenkoek in tweeën en stopte de helft ervan in
mijn mond. Kauwend op de andere helft keek ze over
mijn hoofd heen uit het raam, naar Whitehall, alsof
ze mij vergeten was.
‘Die schelp, oma?’
‘Nou, meissie, dat is wel het apartste van alles. De
schelp waar jij uit kwam, groeide als een vrucht aan
een tak van een edele boom die aan de oever van
de baai van Galway stond. Die schelpvrucht werd
zwaarder en zwaarder, tot hij in zee viel. Daar baadde
hij in het zoute water, tot hij bij Salthill aan land dobberde.’
‘Bedoelt u óns Salthill, waar we altijd over de boulevard lopen?’
‘En nergens anders.’
Ik zat voor oma en stelde me een parelmoeren
schelp op het strand voor, net zo gebobbeld als de
trompetschelp die ik van oom Tommy had gekregen.
‘Ga nou door, oma. Vertel verder.’
‘Die prachtige schelp barstte open op het kiezelstrand van Salthill en er zat een baby in met donker
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haar, heel rustig en nieuwsgierig. De baby glimlachte
almaar en ze had één afhangend ooglid, wat haar een
wijze en gewijde aanblik gaf.’ Oma boog zich voorover en legde een koele vinger op mijn ooglid.
‘Ik.’
‘Ja, mijn schattige Nora, dat was jij.’ Oma zette haar
kopje neer.
‘Die dag liep je moeder over de boulevard bij
Salthill en toen ze die mooie schelp zag, stapte ze het
strand op. Ze klapte in haar handen toen ze een baby
in de schelp zag liggen die naar haar glimlachte. Zo
blij was ze. Je moeder tilde je op en nam je mee naar
huis, haar kleine barnacle-gansje.’
Ik leunde achterover in mijn stoel. Ik bracht het
porseleinen kopje naar mijn mond en liet mijn tong
branden aan de thee.
‘Wat heb ik een moeite gedaan om geboren te worden’, zei ik. ‘Uit een boom vallen, op de golven dobberen, op de kust aanspoelen en uit een schelp breken om door mammie opgeraapt te worden.’
En dat alleen maar om als een gans op de markt te
worden verkocht, denk ik nu. Was het niet beter geweest
als ik op een natuurlijkere manier was gekomen, vraag
ik me af, als ik minder opvallend mijn entree in het gezin
had gemaakt? Als dat me was gelukt, dan had mammie
me misschien niet aan oma weggegeven. Als dat me was
gelukt, dan woonde ik misschien nog bij mijn zusjes en
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broertje en maakte ik nog deel uit van het familieleven
aan Bowling Green. Misschien, als ik natuurlijker ter wereld was gekomen, zou mammie echt van haar gooseen
houden.
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Hartenbalsem

H

Finn’s Hotel
augustus 1904
Maandag. Ik lig in bed en denk aan Jim terwijl ik
er al uit hoor te zijn, met mijn schort aan en mutsje op. Maar wat kan het mij schelen, ik sta pas op
als ik mijn fantasieën heb uitgespeeld. Mijn handen
dwalen onder mijn nachthemd, ik laat een vinger
in mijn spleetje glijden en druk aan; ik kneed mijn
tietjes en strijk met vlakke hand over mijn tepels,
waarbij ik Jims lieve gezicht onafgebroken in gedachten houd. Voor meer heb ik geen ruimte in
mijn hoofd.
Gisteravond toen we naar Ringsend wandelden,
vertelde hij me dat een dame die hij kende hem
farouche noemde; ongetwijfeld zo eentje met geld.
‘Farouche, Jim?’
‘Wild, ongetemd.’
Het woord leek hem te kwetsen. ‘Maar is dat ongetemde niet een van je beste eigenschappen?’ vroeg ik.
‘Maakt dat je niet tot de man die je bent?’
En toen duwde hij me tegen een muur en fluisterde
telkens mijn naam in mijn oor en alle namen die hij
voor me heeft: Gansje, Slaapoogje, Deugniet.
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Hij zei: ‘Je wordt mijn neukvogeltje’, en toen ik dat
hoorde kon ik niet meer denken en kuste ik hem met
al het felle vuur van mijn lichaam.
Jim zegt dat ik hem brieven moet schrijven, maar op
papier komen mijn gedachten stroef over; ik schrijf
niet graag, de woorden vloeien niet uit mijn pen zoals bij hem. Net als de meeste mensen ben ik op mijn
twaalfde van school gegaan, en sindsdien heb ik niet
meer dan een paar regels hoeven schrijven. Maar Jim
wil weten waar ik aan denk als we niet bij elkaar zijn,
om onze band te versterken, maar het lijkt of ik alleen
maar aan hem kan denken, en wil hij echt brieven lezen die over hemzelf gaan? Misschien ook wel.
Ik glip uit bed, pak mijn papier en een boek om me
te helpen de brief te schrijven; dat heb ik nodig, heus,
want ik weet niet wat te zeggen en zit hier op mijn vingers te bijten en naar een leeg vel te koekeloeren. Na
veel gekrabbel en verkreukelen van mislukte blaadjes
weet ik een paar regels neer te pennen:
Liefste Jim,
’s Nachts vliegt mijn ziel van Leinster Street naar
Shelbourne Road om zich met de jouwe te verstrengelen. Jim, ik verdraag het niet van je gescheiden te zijn, en elke minuut van ieder uur
dat ik voor mijn werk bedden opmaak of loop te
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bedienen, roep ik je in gedachten op en liefkoos
ik je, alsof mijn hart opdroogt zonder jou: de balsem die het soepel houdt. Dit is liefde, Jim, die
standvastig, verterend en waar is, en vanavond
zal ik je weerzien, mijn lieveling, en dan verheugen we er ons hand in hand over dat we elkaar
gevonden hebben uit al die mensen in Ierland. Ik
prijs de dag dat je me aansprak op Nassau Street,
met je serieuze gezicht, je matrozenpet en je vieze schoenen, en ik dank Onze-Lieve-Vrouwe dat
ik direct aan je nette manieren kon merken dat
je een goede man bent. En ik prijs de dag dat we
voor het eerst samen gingen wandelen: de zestiende juni staat in mijn ziel gegrift. Ik ben eenzaam zonder jou, Jim, weet dat ik voor altijd de
jouwe ben,
Nora
Ik schiet snel mijn uniform aan en ga er als de wiedeweerga vandoor om op tijd te zijn voor de post, want
ik wil dat Jim vanochtend nog mijn woorden leest; ik
hoop dat hij ze mooi vindt. Hij heeft gelijk over dat
opschrijven, ik voel me inderdaad dichter bij hem
nu. De brieven zijn als hartenbalsem.
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Mond

H

Dublin
augustus 1904
Jim heeft een wonderbaarlijke manier van praten.
Niet alleen vanwege de prachtige woorden die hij
kent, waar hij een heel woordenboek van in zijn
hoofd heeft, maar ook vanwege zijn stem. Die gaat
op en neer maar blijft tegelijk kalm en ingehouden.
Jim klinkt als een man op een podium die een toespraak houdt. Hij kan van alles beweren en toch komt
hij over alsof hij heeft geoefend op een tekst die hij
nu uitspreekt. Elke zin komt op het juiste moment en
op precies de goede manier uit zijn mond rollen. Ik
zie het als een van God gegeven talent. En omdat zijn
stem ook nog eens welluidend is, als die van een redenaar – zeg een Thomas Kettle of een Charles Stewart
Parnell –, moet je gewoon alles geloven wat hij zegt.
De meisjes van mijn werk bij Finn’s noemen Jim
‘deftig’ en kunnen niet geloven dat hij met mij gaat.
‘Je zou toch denken dat zo iemand met mensen van
z’n eigen soort omging’, zei Molly Gallagher op een
dag tegen me.
‘Ik ben toch zeker goed genoeg voor iedere man,
Molly?’ zei ik, gekrenkt door haar woorden.
16

‘Maar natuurlijk, Nora’, zei ze en ze gaf me een arm,
maar ik zag de twijfel op haar gezicht.
Om eerlijk te zijn gaat het er bij mij ook moeilijk
in dat Jim mij zou verkiezen boven de geleerde dames die hij kent, die Sheehy-vrouwen en de rest. Zij
hebben net als hij iets voornaams en ze klinken zo
keurig, als wezens van een andere wereld. Vergeleken met hen allemaal komt mijn stem luid en snel als
die van een gakkende gans uit mijn mond tetteren.
Toch zegt Jim dat ik ‘melodieus’ klink en hoort hij me
graag praten.
‘Praat tegen me met die westerse tongval van je, lieve Nora’, zegt hij als we boven op Howth Hill liggen
en het koele briesje in de schemering over ons heen
laten rimpelen. Ik vind het heerlijk om met hem aan
zee te zijn, badend in de zilte lucht.
‘Wat wil je dat ik zeg, Jim?’
‘Vertel me de sirenenzangen van je ziel’, zegt hij
zachtjes. ‘Laat me de melodieën van je gemoed horen, mijn Galway-boefje.’
Zo praat hij dus. Bij een andere man zou zoiets bespottelijk overkomen, maar Jim kan klinken als dichter en als politicus, allebei tegelijk. Hij heeft een stem
die perfect bij hem past, bij wie hij is: daar moet je
hem wel om bewonderen en liefhebben. En ja, ik heb
hem lief, werkelijk waar. Dat weet ik nu al, want als
ik niet met Jim samen ben lijkt het alsof ik rondloop
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met zijn fluisterende geest om me heen gewikkeld.
Dan voel ik zijn afwezigheid alsof er een stuk van
mijn lichaam is weggenomen. Hij is nooit uit mijn
hart of gedachten. En is dat niet het heerlijkste geschenk van God?
Maar vandaag krijg ik op mijn kop.
‘Wat was dat nou voor brief, Nora?’
‘Wat bedoel je, Jim?’ Ik rol op mijn zij om hem aan
te kunnen kijken.
Hij streelt met zijn vingers over mijn haar. ‘Het
klonk helemaal niet zoals jij.’
Ik sla mijn blik neer en pruil met mijn onderlip.
‘Maar ik weet niet hoe dat moet, schrijven als mezelf.’
Hij duwt mijn kin omhoog. ‘Jawel, hoor. Schrijf zoals je praat, gooseen. Want daarom ben ik toch zo
weg van je? Van je verrukkelijke Galway-stem en je
grappige verhaaltjes.’
‘Ik zal het proberen, Jim’, zeg ik, al heb ik geen flauw
benul hoe ik moet doen wat hij vraagt.

18

Lied

H

Dublin
24 augustus 1904
Ik heb deze avond vrij en Jims vriend Vincent Cosgrave komt me in Finn’s Hotel ophalen om met me
naar de concertzalen aan Brunswick Street te gaan.
Daar zingt Jim vanavond en ik ben zo trots op hem
dat ik bijna barst.
‘Ik ga er eerder heen dan jij, mijn kleine pruilende
Nora’, schreef Jim me gisteravond. ‘Mijn heftige plankenkoorts laat niet toe dat ik bij je langskom voordat
ik moet zingen.’
Buiten bij Finn’s biedt Cosgrave me zijn arm aan
en ik aarzel, maar haak dan toch in. Hij sjokt als een
man die een lijkkoets volgt, en na een minuut trek ik
mijn hand terug en versnel mijn pas.
‘Waar gaat u zo snel naartoe, juffrouw Barnacle?’
zegt hij. ‘U lijkt die hengst Throwaway wel, zoals u
ervandoor draaft.’
Ik lach. ‘Dat paard, meneer Cosgrave, lijkt wel het
enige paard dat ik ken.’
Hij glimlacht. ‘Hoe dat zo?’ Ik schud mijn hoofd.
‘Ach, toe,’ zegt hij, ‘vertel.’
‘Vooruit dan maar, ik zal u vertellen hoe ik voor het
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eerst over Throwaway heb gehoord.’ Ik ga langzamer
lopen tot Cosgrave me heeft ingehaald en dan doe ik
het hele verhaal over de man met het scheermes in
het hotel, die zo van streek was omdat juist dit paard
had gewonnen op Ascot. Cosgrave schiet in de lach,
en ik moet ook lachen, al was het destijds doodeng.
‘Throwaway!’ roep ik, net als de man.
‘En hebt u Jim ook verteld dat die vent alleen z’n
onderhemd maar aanhad, in de kamer in Finn’s,
juffrouw Barnacle?’ vraagt Cosgrave, die naar mijn
arm reikt; hij heeft een gemeen trekje om zijn mond,
een soort grijns. Ik doe een stap bij hem vandaan.
‘O, hebt u dat die lieve Jim niet toevertrouwd? Foei,
Nora.’ Hij zwaait met zijn vinger voor mijn neus,
grijpt dan mijn hand en probeert die te kussen. Ik
ruk hem los.
‘Meneer Cosgrave! Jim Joyce zou dit soort fratsen
niet waarderen, tenslotte heeft hij u gevraagd me te
begeleiden.’
‘Jim Joyce, Jim Joyce’, zegt hij spottend. ‘Die hele Jim
Joyce zit me tot hier. En u, Nora Barnacle, weet maar
weinig van hem af. De kerel mag dan beweren dat hij
u aanbidt, maar dat houdt geen stand. Neem dat maar
van mij aan. Om te beginnen is Joyce gek; wie zou dat
niet zijn die bij zijn vader had moeten wonen? De heer
John Stanislaus Joyce, die gedesillusioneerde, dronken
snob.’
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‘Zo hoort u toch niet over meneer Joyce te spreken?
Wat weet u er nou van?’ Maar ik besef dat Jim me weinig over zijn familie vertelt, afgezien van zo nu en dan
een bittere verzuchting over zijn vader en de lastige
situatie van zijn nog thuiswonende broers en zussen.
Cosgrave brengt zijn gezicht dicht bij het mijne. ‘En
u moet ook weten dat die Jim van u een man is met
zekere driften en erg gesteld is op zijn bezoekjes aan
zekere huizen aan Tyrone Street.’
Zijn sarcastische manier van doen staat me helemaal niet aan, en ik voel dat mijn huid begint te
gloeien onder mijn jurk; ik ken de man niet eens, en
ik laat me alleen maar door hem begeleiden omdat
hij bevriend is met Jim. ‘Volgens mij hebt u wel genoeg gezegd voor vandaag, meneer Cosgrave.’
‘Maar niet helemaal, juffrouw Barnacle – want het
belangrijkste is dat Joyce volslagen krankzinnig is.
Stapelgek.’ Hij tikt tegen zijn voorhoofd en wijst dan
naar mijn gezicht. ‘Onthoud wat ik heb gezegd.’
Cosgrave doet een stap terug en beent dan voor me
uit. Ik volg hem naar de concertzalen en hij geeft geen
kik meer, waar ik erg blij mee ben; ik hoor zijn bittere, vuige praat liever niet. Je reinste brutaliteit, om zo
tegen me te praten! Dus Jim is gek, ja vast. Maar ik
bedenk dat ik een van de meisjes in Finn’s eens moet
vragen wat er in Tyrone Street gebeurt, al vrees ik dat
ik dat al weet.
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Jims broer, Stanislaus, is bij het concert. Als het pauze
is komt hij me in de foyer opzoeken waar ik een pepermuntlikeurtje sta te drinken, in m’n eentje met mijn
rug tegen de muur, want Cosgrave is ’m gesmeerd. Zodra ik hem zie herken ik hem, al hebben we elkaar niet
eerder ontmoet. Stannie lijkt wel en niet op Jim – hij
is even slank en serieus, maar wat gedrongener en bedeesder en hij heeft een royalere haardos.
‘Juffrouw Barnacle,’ zegt hij rustig en steekt me zijn
hand toe, ‘Stanislaus Joyce.’
‘O, Stannie, ik dacht al dat jij het was’, zeg ik en
schud zijn hand. ‘Ik had niet gedacht dat ik Jims beste broer ooit in levenden lijve zou zien, hij heeft het
voortdurend over je.’ Ik nip van mijn likeurtje, bloednerveus dat ik een familielid van Jim ontmoet. ‘Maar
hoe wist je wie ík was?’
‘Ik geef toe dat ik je zo nu en dan met Jim in de stad
heb gezien, vanaf de overkant van de straat.’
‘En zonder te zwaaien of naar ons toe te komen?
Schaam je, Stannie!’ zeg ik lachend.
Ik schrik wanneer hij bloost. ‘O, het spijt me, zo bedoelde ik het niet. Ik vind het geweldig om je eindelijk eens te ontmoeten, Stanislaus Joyce.’
Ik grijp zijn hand die ik nog eens schud, maar hij
vat dat op als afscheid en loopt weg. Ik blijf achter
met mijn pepermuntlikeurtje in de hand en, naar ik
voel, een dwaze, verbaasde trek om mijn bakkes.
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Mijn wangen doen pijn van het glimlachen, zo trots
ben ik op Jim. Niemand kan praten zoals hij en, zo
blijkt nu duidelijk, evenmin zingen. Zelfs wanneer
de pianiste als een klein kind in tranen uitbarst en
op van de zenuwen het podium af rent, zodat Jim
zichzelf moet begeleiden, aarzelt hij niet. Hij gaat
aan de piano zitten en speelt als een engel. Uit zijn
mond klinken mooie woorden over de Sally Gardens
en dat je de liefde luchtig moet houden. Ik weet dat
hij aan mij denkt wanneer hij de noten laat rollen en
stijgen – mijn hart rolt en stijgt met hem mee. Ik zou
met Jim Joyce naar de rand van de aarde gaan, zeker
weten. En als het erop aankwam, zou ik me in zijn
armen de zwarte kosmos in laten vallen, tussen de
sterren.
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Ogen

H

Dublin
september 1904
Jim heeft geitenblauwe ogen, helder als zeewater,
ogen die vonken door de sprongen van zijn wakkere geest. Daarmee vergeleken lijken mijn ogen wel
modder, maar volgens Jim zijn het bergmeren. Hij
zegt dat ik de ogen van een heilige heb, een maagd,
een goedgunstige gipsen Maria.
‘Schei toch gauw uit’, zeg ik. ‘Een heiligenbeeld?’
‘Je ogen zijn zo bedaard als die van de Madonna’, zegt
hij. ‘Zelfs als je hand me opvrijt, blijven je ogen zacht
en melancholiek.’ Hij wrijft met zijn vingers over zijn
voorhoofd. ‘Mijn eigen gebrekkige ogen gaan helaas
jammerlijk achteruit. Ik wed dat ik op mijn vijftigste
blind ben. Blind als de Bijbelse Bartimeüs.’ Zo praat
Jim. Hij heeft een opleiding gehad, eerst op de Clon
gowes Wood-school in county Kildare en daarna aan
Belvedere College en hier in Dublin op de universiteit.
Instellingen voor jongens van gezinnen met geld. Hij is
zelfs naar Parijs gegaan om voor dokter te leren, maar
hij kwam naar huis toen zijn moeder ziek was en op
sterven lag. Zijn pappie had hooggespannen verwachtingen van Jim, maar heeft al die verwachtingen zelf
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opgedronken, zegt Jim. Geld is alles op dat soort dure
scholen en instituten, en als het op is vlieg je eruit, al
kun je nog zulke indrukwekkende zinnen in elkaar
draaien.
Onze hoofden liggen tegen elkaar in het helmgras,
dat van mij en dat van Jim, en vlakbij sust de Ierse Zee.
Onze hoofden zijn verschillend. Dat van Jim zit vol
met liedjes en verhalen, vragen en voornemens, zorgen
en ongenoegens. Dat van mij is vol van andere dingen,
geloof ik. Liedjes, uiteraard, maar vooral herinneringen en het allerbelangrijkst op dit moment: gevoelens.
Voor mij is het genoeg om in zijn armen te liggen en
te zoenen, de zachte warmte van zijn lippen te voelen
terwijl zijn handen mijn ondergoed aftasten en die van
mij het zijne. Maar Jim vindt het heerlijk om te praten en te mijmeren, hij gaat overal maar over door; hij
maakt zich altijd druk, probeert te begrijpen hoe iets
zit.
‘Denk je dat John McCormack, de tenor, net zo
goed wijs kan houden als ik?’ zegt hij.
‘Nee.’
‘Heeft die pummel van een Cosgrave geprobeerd je
hand vast te houden toen hij je chaperonneerde naar
de concertzalen om me te horen zingen? Heeft hij geprobeerd je te zoenen? Of erger? Eerlijk zeggen hoor,
Nora.’
‘Dat heeft-ie niet gedaan.’
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‘Vond je dat Stannie vreemd naar je keek toen jullie
elkaar ontmoetten?’
‘Hè, Jim. Wat wil je nou eigenlijk zeggen? Hoezo
vreemd? Je eigen broer!’
‘Hebben de andere meisjes die in Finn’s Hotel werken vriendjes?’
‘Jazeker.’
‘En scharrelen ze met hen?’
‘Dat weet ik niet.’
‘Maar meisjes praten toch overal over, Nora?’
‘Dat zal wel, ja.’
‘Dus je liegt tegen me.’
‘Hè, houd je klep, Jim, allejezus, en kus me nog eens.’
Hij buigt naar me toe en ik neem zijn tong tussen mijn
tanden en bijt zachtjes tot hij lacht. Hij klemt mijn polsen boven mijn hoofd en dringt diep met zijn tong in
mijn mond, port tegen elke tand en lebbert rond en
rond tot ik zo opgewonden ben dat ik smelt. We hijgen
als paarden na een race en we rollen door het helmgras
terwijl de zee haar sirenenzang laat horen en de lucht
helder en fris is. We houden op met zoenen, onze monden zachtgekneusd, en gaan op onze rug liggen om de
wolkenvormen te bekijken die boven ons door het
blauw rollen: hier een wattige scheepsmast, daar een
gespikkelde makreel. Ik pak Jims hand en geef er een
kneepje in.
Al mijn heimwee naar Galway is weg. Sinds ik met
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Jim samen ben heeft Dublin de armen voor me ge
opend, me aan zijn borst gedrukt. Mijn jackeen Jim.
Hij is net zo met Dublin verbonden als Nelson’s Pillar.
En toch heeft hij het erover dat hij weg wil, alles achter zich wil laten; hij ziet een schitterende toekomst
in het verschiet, ver weg van dit land. Ik durf niet te
vragen of ik mee mag; ik hoop dat hij me uitnodigt.
Ik rol op mijn zij om hem aan te kijken: het gekreukte linnen jasje, de vieze sportschoenen, de intelligente ogen, nu tot rust gekomen onder slaperige
oogleden. Hij ziet er sereen en onschuldig uit, en toch
is het dezelfde man die een van mijn handschoenen
heeft gejat, heeft meegenomen naar bed en me vertelde dat die de hele nacht ‘opengeknoopt’ naast hem
had gelegen – alsof ik daar een klap van geloof. Ik zou
eerder zeggen dat die handschoen heel wat hectische
beweging heeft gezien! Ik staar naar Jim en vraag me
af wat mammie ervan zou vinden dat ik hier aan de
kust lig terwijl de vingers van een handschoenen liefkozende jackeen hun weg onder mijn jarretel en nog
verder zoeken. Wat zou ze zeggen van mijn hand die
zijn pik in zijn broek ferm aanpakt? Ze zou koken
van woede, zeker weten. En oom Tommy? Die zou
me een ongeluk slaan, net als toen vanwege Willie
Mulvagh. Nadat hij me met Willie had gezien, pakte
oom zijn stok, mepte me bont en blauw en ben ik op
de eerste de beste trein gestapt die Galway uit reed.
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Ja, mammie en Tommy zouden gif en gal spuwen als
ze Jim en mij nu konden zien, zorgeloos als de vogels,
met de liefde als een sjaal dicht om ons heen geslagen. En dat doet me niks, merk ik.
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Geheugen

H

Dublin
september 1904
Hoewel Jim jaloers is op elke man die ooit zijn mond
op de mijne heeft gedrukt, moet ik van hem vertellen
over de twee dode Michaels, Feeney en Bodkin, en
over Willie, die arme protestantse jongen tegen wie
oom Tommy zulke sterke bezwaren had. Jim is dol
op details en haalt overal betekenis uit: datums, liedjes, de kleinste gebeurtenissen, voorwerpen. Meestal
word ik doodmoe van zijn gespeur in het leven dat
ik had voor ik hem ontmoette, maar ik doe hem een
plezier en speel het spelletje mee.
‘Vertel nog eens over Feeney’, zegt Jim.
Jim en ik wandelen alweer aan zee, deze keer bij
Sandycove waar zijn vriend, Oliver St. John Gogarty,
in een plompe toren woont. Ik laat het briesje over
mijn gezicht strijken en denk terug aan Michael.
‘Hij was nooit een sterke jonge vent, hij had iets van
een lammetje.’
‘Een lammetje?’
‘Michael had een bleek, ingevallen gezicht, bedoel
ik. Altijd ziekelijk. Maar hij was zachtaardig en kon
goed zingen.’
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‘Feeney heeft waarschijnlijk vaak voor je gezongen.’
Hij trekt zijn neus op.
‘Hij zong “The Lass of Aughrim” en dan spon hij de
droevigste stukken uit.’
‘Jullie tweeën werden tegengewerkt, Nora, een bee
tje zoals de geliefden uit het lied. Ga verder.’
Ik ga op de strandmuur zitten. ‘Ach Jim, ik moet
altijd alles herhalen alsof ik een seniel oud besje ben.
Dit heb ik je toch allemaal al eerder verteld?’
Hij komt naast me zitten en pakt mijn hand. ‘Ik
hoor dit nu eenmaal graag, het zijn goede verhalen.
Vertel nog eens over die avond dat het regende.’
Ik blaas adem door mijn lippen om mijn geduld te
oefenen. ‘Ik lag op een buiige nacht in bed, de wind
gierde, toen ik steentjes tegen mijn raam hoorde
tikken. Ik keek naar buiten en daar stond Michael
Feeney, onder de boom te rillen van de kou. “Ga naar
huis, straks ga je nog dood van de kou”, zei ik. “Ik wil
niet leven als ik je niet mag zien, Nora”, riep hij terug.
Ik rende naar buiten, omhelsde Michael en ging weer
naar binnen. Een week later was hij dood. Verschrikkelijk was het. Een gossoon van zeventien nog maar.’
‘En jij denkt dat jij zijn dood hebt veroorzaakt.’
Mijn hart roffelt in mijn borst. ‘Hij had niet naar
buiten moeten gaan in zo’n onstuimige nacht. Hij
was ziekelijk.’ Ik laat mijn hoofd zakken. ‘En daarna
ging Sonny Bodkin dood aan de tbc. Tja.’
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Jim slaat een arm om me heen en drukt me met een
ondeugende blik tegen zich aan. ‘Nora, mijn kleine
mannendoder.’
Ik duw hem van me af. ‘Dat is niet grappig, Jim.
Doodgaan is helemaal geen grapje.’
‘Zeker niet, Nora. De dood daalt zo makkelijk neer,
maar hij is het moeilijkst van alles.’
Oma Healy, allang niet meer onder ons, komt als
een vlekje in mijn oog mijn blikveld binnenzweven,
maar net als in mijn dromen glimlacht ze alleen maar.
Jim krijgt een zachte uitdrukking, en ik vermoed dat
hij aan zijn geliefde moeder denkt, net zoals ik aan
de enige vrouw denk die een echte moeder voor me
is geweest.
We zitten samen op de strandmuur en laten ons
troosten en kalmeren door de brekende golven met
hun grijsgroene licht terwijl we de doden oproepen.
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Zwerver

H

Dublin
15 september 1904
‘Ik ben een zwerver, Nora’, zei Jim tegen me toen ik
hem ontmoette, nog maar drie maanden geleden,
en dat is waar gebleken. Hij vliegt van het ene in
het andere onderkomen, eerst bij de ene vriend aan
Shelbourne Road, dan weer bij de andere in Sandymount. Hij wil niet bij zijn pappie en het gezin wonen, want die kleven aan hem als bloedzuigers, zegt
hij. Het kost Jim nu eenmaal moeite ergens neer te
strijken, en over het algemeen irriteren mensen
hem; hij weet niet goed hoe hij met hun eigenaardigheden om moet gaan.
‘Ik heb genoeg grillen van mezelf om die van anderen ook nog eens uit te moeten vogelen’, zei hij eens
tegen me.
‘Mensen zijn raar, daar heb je een punt’, heb ik geantwoord, maar ik liep er dagen over na te denken,
over het feit dat hij niet met andere mensen kan opschieten. Ik kan met de meeste mensen redelijk overweg, en volgens mij is het leven makkelijker als dat je
lukt.
Op het moment woont Jim bij zijn vriend Gogarty in
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de oude toren aan zee. Vandaar is het nogal een tippel
naar de stad, dus ik zie Jim minder vaak en dat valt me
zwaar. Ik heb hem het liefst elke dag om me heen, want
als we samen zijn voel ik me compleet. Daarom is het
zo’n fijne verrassing dat hij bij Finn’s voor de deur staat
als ik tijdens mijn etenspauze even een luchtje ga scheppen.
Als hij me ziet, gooit hij de sigaret die hij staat te
roken weg. ‘Nora, ik heb je met mijn gedachten opgeroepen en je bent gekomen.’ Hij doet een stap naar
voren en grijpt mijn handen beet, een koortsachtige
blik in zijn ogen.
‘Jim, wat is er in hemelsnaam aan de hand?’ Zijn
prachtige blauwe ogen zijn bloeddoorlopen, de oogleden opgezwollen. ‘Heb je gehuild, lieveling? Is er
iets gebeurd?’
Hij trekt me bij de deur van het hotel vandaan, naar
de muur, om te praten; ik schrik van zijn heen en
weer schietende blik. ‘Nora, ik wil weg uit Dublin.
Het leven wacht op me, als ik het alleen maar aan
durf te gaan.’
Ik laat mijn hoofd zakken – tot zwijgen gebracht
door zijn bekentenis. Hij praat altijd met zoveel genegenheid over zijn tijd in Frankrijk en ergens wist ik
wel dat hij daar weer heen wilde, alleen hoopte ik dat
ik reden genoeg was om hem in Ierland te houden.
Met één vinger duwt Jim mijn kin omhoog en hij
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stelt de vraag waar ik op hoopte maar die ik niet verwachtte. ‘Nora, ga je met me mee?’
‘Met jou? Als man en vrouw?’
Hij schudt heftig zijn hoofd. ‘Nee, Nora. Ik laat me
door geen enkele kerk binden. Wil je me dan niet
meer zo graag?’
Ik trek mijn hand uit de zijne. ‘Nee.’ Ik aarzel. Ik
weet dat Jim niks van priesters of kerken moet hebben, maar wat zal er van mij worden als we er samen
vandoor gaan, zonder boterbriefje? Dan zal ik voortaan bezoedeld zijn, gehavend, en kan ik nooit meer
terug naar mijn leven hier. ‘Maar gaan we ooit wel
trouwen, Jim?’
Hij rilt en kijkt naar de grond. ‘Ik weet niet of ik wel
iemand voor het huwelijk ben.’
Ik knik en ga zo staan dat ik de ingang van het hotel
in de gaten kan houden, mocht juffrouw Finn haar
hoofd naar buiten steken en me zien. Het zou een
groot avontuur zijn om met Jim mee te gaan, weg van
al het bekende, maar ik zou toch graag trouwen, al wil
hij dat niet. Ik zou kunnen proberen hem gaandeweg
over te halen, bedenk ik. Tenslotte is het ongepast als
een man en vrouw ongehuwd samen door het leven
gaan. Ik weet zeker dat ik hem kan overtuigen om te
trouwen als we samen naar het buitenland gaan, desnoods houden we het bescheiden. Jim laat zijn hoofd
nog steeds hangen, hij begint te klappertanden en hij
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heeft een opgejaagde blik in zijn ogen.
‘Jim, er is iets waardoor je erg van slag bent. Ga je
me nog vertellen wat?’
‘Ik heb de hele nacht gelopen, vanaf Scotsman’s Bay
naar jou toe, Nora, om je te vragen of je met me meegaat, weg van hier. Zeg alsjeblieft dat je meegaat.’
Mijn hart beukt tegen mijn ribben – ik ben van levensbelang voor Jim, net als hij voor mij. Hij heeft
door de donkere nacht gelopen, alleen maar om mij
te zien. ‘Ben je de hele nacht opgebleven? Dat is je
wel aan te zien, trouwens.’ Ik heb hem nog nooit zo
trillerig gezien, zelfs niet na een avondje stevig drinken met zijn vrienden.
Jim laat zijn hoofd in zijn handen zakken en kreunt.
‘Mens, wil je antwoord geven op mijn vraag?’
Ik vouw mijn vingers om de zijne en trek zijn handen naar beneden. ‘Natuurlijk ga ik met jou weg uit
Dublin. Ik zou overal met je meegaan, Jim.’ Mijn hart
hamert tegen mijn ribbenkast, maar ik meen het –
liever dan wat dan ook wil ik bij hem zijn.
‘Begrijp je me, Nora? Snap je wat dit betekent?’ Zijn
ogen staan wild.
‘Ja,’ zeg ik, ‘ja.’
Er ontsnapt een snikje aan zijn keel. ‘O Nora, dank
je.’ Jim kust mijn hand en steekt dan met bevende
vingers nog een sigaret op. ‘Gogarty heeft gisteravond op me geschoten, in de toren.’
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‘Hij heeft op je geschoten?’ Ik ben totaal verbluft.
‘Met een pistool?’
‘Trench, die afgrijselijke Anglo-Ierse duivel, logeerde bij hem. Trench zei dat hij had gedroomd dat een
panter op het punt stond hem te doden en toen trok
die stomme idioot een revolver en schoot een kogel
door de ruimte. Gogarty wilde niet voor hem onderdoen, pakte snel het wapen en schoot mijn kant op
waardoor er een stapel pannen op het bed viel waar ik
lag. Toen wist ik dat ik geen nacht langer bij Gogarty
kon blijven. Hij is een enorme trol, zoals zoveel mannen die ik ken, en nog knettergek bovendien.’
Ik sla een kruisje. ‘Die Gogarty is gewoon gevaarlijk. Je mag van geluk spreken dat je niet morsdood
bent, Jim. Als ik die figuur tegenkom geef ik ’m een
uitbrander waar de honden geen brood van lusten.’
Jim grinnikt en pakt me bij m’n middel. ‘Wat zie je
er buitengewoon mooi uit, zoals je daar in je witte
mutsje en schort staat te briesen als een draak, Nora
Barnacle. Misschien kun je dat uniformpje in je koffer stoppen als we vertrekken?’
Ik duw hem van me af. ‘Gedraag je, James Joyce.’
Jims wiebelt op zijn benen, duidelijk aangeslagen
door zijn beproeving, en brengt zijn gezicht vlak
voor het mijne. ‘Nora, ik ben naar Byrne geweest –
de enige verstandige vent die ik ken – en heb hem
gevraagd of we naar het buitenland moesten gaan, en
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hij zei dat ik je dat gewoon moest vragen en dat ik
als je ja tegen me zei, zo snel mogelijk met je moest
vertrekken.’
Ik buig mijn hoofd; ik ken Byrne helemaal niet,
maar het bevalt me dat hij een goed woordje voor me
heeft gedaan. De deur van het hotel zwaait open en
een groepje gasten waaiert uit over Lincoln Place. Ze
zullen me zo wel missen.
‘Ik moet weer naar binnen, Jim. Als ze me hier met
jou zien staan lanterfanten, dan hang ik. En houden
ze mijn loon in. We zullen iedere penny nodig hebben.’
Hij legt zijn handen op mijn armen, draait me om
naar de hoteldeur en geeft me een speels duwtje. ‘Ga
maar’, zegt hij. ‘Nu je beloofd hebt met me mee te
gaan, kan dat niet worden teruggedraaid.’
‘Dat kan niet en gebeurt ook niet’, zeg ik en blaas
hem een kus toe.
‘Ik wist dat er iemand was die me begreep’, roept hij
me na als ik naar de deur van Finn’s ren; ik draai me
om en zwaai voor ik naar binnen duik.
Terwijl ik schoorstenen afstof, lakens instop en toiletpotten boen, stokt mijn adem geregeld bij de gedachte aan die twee kogels die door de toren pingen
en de afgrijselijke schok voor Jim. Dat Gogarty hem
zo in gevaar heeft gebracht! Mijn binnenste maakt
een duikeling van opluchting als ik bedenk dat mijn
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Jim nu veilig is en we gauw echt samen zullen zijn,
alleen wij tweeën, en niemand op dit ondermaanse
die ooit tussen ons kan komen. Terwijl ik doorwerk
moet ik de hele tijd glimlachen, of ik wil of niet; dat
golft vanzelf door me heen en ik laat het toe en geniet
ervan, samen met het ratata van mijn hart. We gáán!
We gaan wég!
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