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Romans en toneel vangende sfeer van9/11 het best

In de roman Dear Zoe verliest het Ameri-
kaansemeisje Tess haar kleuterzusje Zoe
door een ongeluk op 11 september 2011.

‘Op het nieuws zeggen ze dat de geschiede-
nis verdeeld zal worden’ in vóór en na 9/11,
observeert Tess. ‘Ze weten niet waar ze het
over hebben.’
In het toneelstuk The Guysmaakt Joan, een

New Yorkse journaliste, zich na 9/11 nuttig
door brandweerkapitein Nick uit Brooklyn
bij te staan. Samen schrijven ze grafredes
voor verloren firefighters. ‘Ben je oké, dat ble-
ven we elkaar de rest van september vragen’,
zegt Joan.
Ik zag het stuk woensdag opnieuw in het

Museum of Jewish Heritage, vlak bij het
nieuweWorld Trade Center in New York. Het
was een herdenkingsopvoeringmet actrice
SigourneyWeaver en acteur TomWopat. De
zaal zal vol brandweerlieden, journalisten,
museum- en theaterliefhebbers. Niemand

huilde níet tijdens de intieme eenacter.
‘Is iedereen oké?’ herhaalde Joan. ‘Is ie-

mand oké?’
Anne Nelson schreef The Guys eind 2001 op

basis van haar ervaringen. Het verdriet was
rauw, de rook hing nog in de lucht, New Yor-
kers waren in shock. De eerste kunstuitingen
waren concreet. Zeker de vroege 9/11-fictie
weet de sfeer te vatten, beter dan de journa-
listiek. De werkelijkheid was hevig. The New
York Times brachtmaandenlang vignetten
over alle doden: het was een verslavende
reeks ‘portretten in rouw’. Maar kunstenaars
hebben een vrijheid die wij journalisten on-
mogelijk kunnen opeisen.
Middels fictie werden de lagen van het

trauma echt blootgelegd. ‘Schrijvers – en ac-
teurs – hebben een serieuze rol te spelen in
een rouwende samenleving’, besloot The New
York Times in een recensie van The Guys
(2002). ‘Mensenmoeten hun verhalen kwijt’,

zegt Joan in het stuk. ‘Ik weet dat je gif bin-
nen krijgt terwijl je naar de pijn luistert.’
Tochmoet het, besloot Nelson: vertellen over
9/11 en naar de verhalen luisteren.
Ik herlas deze week Dear Zoe (2005) van

Philip Beard; mijn favoriete 9/11 roman, naast
The Good Life (2006) van JayMcInerney. Beard
durft subtiel en direct een bijzonder pro-
bleem (of zelfs: taboe) te benaderen. De
rampwas zo overweldigend, dat er voor an-
der drama geen ruimte was. Maar de wereld
draaide door, ook in de VS. Mensen werden
geboren en gingen dood. Tess raakt haar zus-
je kwijt, maar in een vreemd, afschuwelijk
vacuüm. Haar kale inzicht: ‘Kleine sterfgeval-
len zoals het jouwemaakten geen geluid.’
De kunst van na 9/11 is nu overal te vinden.

In de architectuur downtown en in hetmo-
nument, waarheen sinds kort de weg wordt
gewezen vanuit demetrostations. In speciaal
gecomponeerde gedichten enmuziek en ro-

mans die blijven komen. In het Tribeca Film-
festival, dat Robert DeNiro opzette om zijn
getroffen wijk te stimuleren, en in speelfilms
als United 93 (2006). In de 75 uitvoeringen
van The Guys, die scholen en amateurgroe-
pen dit weekeinde in de hele VS zullen hou-
den.
Woensdagmoest ikme haasten naar een

galerie uptown, waar de aangrijpende beel-
dende post-9/11-kunst van de Brit Al
Braithwaite te zien was. Toen ik noordwaarts
liep, nog daas van The Guys, keek ik omhoog.
Van de nieuwe toren waren zo’n tachtig ver-
diepingen gereed. De hoogste lagen werden
schitterend opgeslokt door flarden wolken.
Voor het eerst was het onaffe gebouw letter-
lijk een wolkenkrabber. Een vrouw verscheen
naastme. ‘Dat is kunst’, zei ze.

Dieder ik van Hoogst rat en is correspondent in
New York.


