
Een jeugd
die nooit
ophoudt

O t*e!* !..ahner

agliclt lost op in het
donkerrralde schuur.
0ver een lemeavloer
strroomthunde warm.

te tegemoëL het adeaeavsu die
ren, de energie van lijven.' Zo begint
De vloeirrëlden iÍr, het prozadebuut
van dichteres Aly §reije. Meteeo aan
het begin van het boek *roden al je
ziatuigen amgerproken: hËt gaat
overwarmte, Iicht. geluid. Hier is
eer dichler aan het woorrl

Hoofdpersoonvao de novelle is
Àarra, een baerendocbter die op*
gmeit in een dorl inde Groningse
Veenksloniën. ltetis e§enlijk ee»
soort comirgofqrverhaal. Op aich-
zelf zijn de gebeurteaissen die wor.
den verteld nict heel spectaculaic
het gaat overvxi$rdimeÍ, oïereen
zieke vader, overeenjongen die
haarmeeneemt hetbos in. waarbij
jeje afvraagt ofhij wel te vertro*

werl is, De natr$Í spi€eltde sfeer
van hetverhaal, die nu eens weids,
dan weer onhei§ellend is. 'Rob
voert haar st€eds verder de bossen
in. De geu*nraordeo sterker. ze
hoort de oehoegeluiden van eeu uil.
Ze hield aI vroeg vaa die pheimzin-
nigheid onderde bomen en zag
zichaelfmet een rugzak dagenlang
door een gtoot wond trekken-'

VeryBnfsfijkheid
Het heleverhaal doorhangt er een
soortp*radoxale sfeeï, geved doot
een groot besefvaa vergenlelijl+
heid. Je beseft opeens weeï wat een
twee*lachtige tijd de puberteit is. Je
§taat ov€rè1 voor oper}, de Wereld
ligt ook voor je open, maar tegetij-
kertijdben je nog enorm kwetsbaar
en nalef. Is deze *.ob, eea jongr
diensnveigeraar die graag jazz luis-
tert, t€ veItlsu\.e§? Die vraaglaat

Freije lang boven de pagina's anre,
veÍL

Eoe fraai hetgeheel ookgeschre.
ven is, aan het eind vau het boek
hebje het geroel dat er uogveel
meer in had gieaeten. §r wordt kort
verteld datÀlnà trcuwt met Siep,
met wie ze een kind krijgt, Jacob.
Maar t&h blijkt een eerdere ont
moeting met de *ier jaar eudere
Ma{o bepalendvoor haar seksuele
voorkeu* ze valt op vrouwea en ze
zal uitei*delijk gelukkig worden
met [lelen -ook al is die relstie niet
vaa paradoxea gespeeld.

Het aijn dit soortrelationele
schemergebieden die e§enlijk veel
te wein§ ie de literanrur beschre-
ven worde:l Hoe dan ook ie §e
r4oeivelder. ia eeÉode aan Grenin-
gen, en eea Ëinbesaaerde kixàkter-
schets van oerJagd die nooit op
houdt hoe ouóJe ook wordt.
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