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Margot Vanderstraeten

In haar nieuwe roman Het vlindereffect bewijst
Margot Vanderstraeten dat ze een uitstekende
journaliste en romanschrijfster is. Wat doet
een mens met zijn ‘nagevoel’ wanneer hij
een traumatische gebeurtenis overleeft?
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ngela, eenAmerikaanse ‘mystery guest’
diewereldwijd de kleinste foutjes in luxe-
hotelsmoet opsporen en rapporteren,
heeft in het TajHotel inMumbai afge-
sprokenmet haar zoon.Diewerkt in een
lokale ngomet kindslaven. Opdat
momentwordt het hotel bestormddoor
terroristen. Dat is deel één: een grand
reportage over de reële gebeurtenissen in
november 2008 enwat dat doetmetmen-
sen.
Het tweede deel speelt tien jaar later.

Angela vliegt terug uitMumbai enwordt
door eenmedepassagier uitgedaagd om
inhaar psyche en emoties te duiken. In
eenwonderlijkmooi gecomponeerd ver-
haal levert dat geografische, historische
enpsychologische vlindereffecten op: hoe
één voorval uit onze jeugd ons leven zal
bepalen, hoe één zeezieke terrorist jouw
leven dooreenschudt enniet dat van een
ander.
“Ikwerkte in 2008mee aandeCanvas-

reeks India voor beginners”, zegtMargot
Vanderstraeten. “Denachtwaarin ik van
Mumbai terugvloognaar Brusselwerd de
stad in lichterlaaie gezet door terroristen.
Hetwas een raidmet verschillende doel-
witten, samen vielenminstens 170 doden.
Ikmóést dus terug.Meer dandriemaan-
denbracht ik inMumbai door. Ik hebmet
veelmensen gepraat, ondermeermet
personeelsleden vanhet TajHotel. Net
daar,waar alles perfect diende te zijn,
sloeg dus de complete destructie toe,werd
een luxeparadijs het inferno vanDante.
“Je zoekt alles opwat daarover is versche-
nen,maar veel blijft toch instinct en intuï-
tie. Ennatuurlijk heb ikmijn verbeelding
erop losgelaten.”

Volgens jouzijnde fundamentalistische
dadersniet, zoals veelmensendenken,
gemotiveerddoorde islamende jihad,
maarweldoordevernederingdie ze
ondergingenendegeldsomdie zevan
radicalegroepenkregenomdie
‘opdracht’ uit te voeren.
“Dat blijkt uit alle research. Eén terrorist,
AmirKasab, overleefde de aanslagen. Je
hoeft de verhorenmet hemermaar opna
te lezen.Hijwist niets van de islam. En
zijn belangrijkstemotivatie omzich voor
de aanslagen op te offeren,was beroemd
worden: zijnmartelarenkop op affiches,
aanbedenwordendoor demeisjes in zijn
Pakistaanse bergdorp.
“De ‘bezetting’ vanMumbai hield de

helewereld in de ban,mendacht dat er
een staatsgreep plaatsvond. Terwijl uit-
eindelijk bleek dat de stad dagenlang door
‘slechts’ tien jongens tussen 19 en 23 jaar
oudwerd gegijzeld. De jongenswaren
getraind en gehersenspoeld in Pakistan.
Door psychopathischemachtswelluste-
lingen die hen als kanonnenvlees inzet-
ten. Die leiders, vaak goed geschoold, zijn
het gevaar. De terroristen zijn hunmario-
netten. Net zoals de Belgische IS-strijders
in Syriëmarionetten zijn.Het gaat om

boze, vernederde en laaggeschoolde jon-
gens die door gewiekste bonzen vande
straat zijn geplukt. Als ik niets te verliezen
had, zou ik ook tot alles in staat zijn. Als ik
geenhoopmeer had,waaromzou ik dan
niet hopen op een affiche te eindigen?
“Voor hunmartelaarschap zoudende

families van de tien terroristen van
Mumbai een, in hunogen, grote somont-
vangen.Het ging, geloof ik, om 1.500 dol-
lar per geofferde terrorist, een bedrag dat
kleinerwas danhet tarief voor eennacht
in een suite in het Taj. Als de gasten van
dat hotel, dat drie dagenbezetwerd, had-
den samengelegd, danhadden ze die jon-
gens een veel beter bod kunnendoen.”

Tien jaar later, inhet toekomstjaar
2018, keertAngela, demoeder, vanuit
Mumbai terugnaarhuis. Inhet vliegtuig
ontmoet ze…
“… eenwaarzegster die haar confronteert
met zichzelf,met de aanslag enmetwat
toenmet haar zoon is gebeurd. Geleidelijk
aan komen er verbandenbloot te liggen.
Tien jaar na de aanslagenheeft de tijd, een
wezenlijke component in het verwerken
vanpijn, ook eenbijdrage geleverd, en dat
wordt in het vliegtuig langzaamduide-
lijk.”

Hetboek speelt zichaf tijdens eenvier
uurdurendevlucht en schetst eenveel-
lagig levensverhaal. Allesblijkt, opzijn
JeroenBrouwers’, het andere aan te
raken. Jedoetdatmet eenheelmooi
uitgewerkte constructie: dedialoog
zelf, flashbacks en toekomstprojecties,
internemonologenendialogenmet
alle anderefiguren. Je schrijfkamer
moet volfichesgehangenhebbenom
dat aanelkaar tehouden.
“Nee, geenfiches aandemuur. Jewilt echt
nietwetenhoe deze roman tot stand is
gekomen.Hetwas een lijdensweg.Het
boek begint numet de aanslag ophet Taj,
een jaar geledenwas dat noghet slot-
hoofdstuk.Maar die finale klopte niet,
alleenmerk je dat pas als je je laatste regel
hebt geschreven. De aanslag is niet het
hoogtepunt.Wel demetamorfose van
Angela, de hoofdpersoon.Datwas het
voornaamste vlindereffect. Dusmoest
alles omgegooidworden.”

Angela let ophetkleinstedetail dat
haar luxeomgeving ‘bezoedelt’,maar
ziet deaanslagniet aankomen tot zeer
middenin zit. Eenmetafoor voorhet
Westen tout court?
“Ja.We zijn vaak ziende blind. Zolang de
kloof tussen armen rijk, tussenhoop en
wanhoop, zo groot is, zal er terreur zijn.
Zolang psychopaten gefrustreerde jonge-
ren als kanonnenvlees inzetten, zal er in
hunnaamgemoordworden. En ja, ik ben
ervan overtuigd dat Brussel – symbool
voor Europa – niet aan de terreur zal ont-
snappen.Het verbaastme trouwens dat
de Eurotunnel nogniet opgeblazen is.

Ergens in dewereldmoeten slimmegek-
kenmet die doelwitten bezig zijn.Moet
dat ons bangmaken?Hetmoet ons in de
spiegel doen kijken.
“Het brein vande aanslagen in

Mumbai, eenwelgestelde, goed opgeleide
kerel die ook inAmerika school liep,werd
door deVS opgepakt. Hij heeft, in ruil
voor strafvermindering, Obamageholpen
met het vinden vanBinLaden. Endat ter-
wijlmarionet Kasab, ongeschoold, straat-
armenuit een afgelegen bergdorp
geplukt, de strop kreeg. Als er eigen gewin
is, valt alles te regelen. De kastenmaat-
schappij van Indiamagdanofficieel niet
meer bestaan, het klassensysteem is een
universeel gegeven.”

Je introduceert eennieuwbegrip: het
‘nagevoel’.
“Voorgevoelens zijn de bestaansreden van
esoterie.Maar het nagevoel, het gevoel dat
na bepaalde gebeurtenissen, goede én
kwade, blijft bestaan, bepaalt veelmeer je
leven dandat voorgevoel, toch?
“Ik geloof niet in voorbestemming.

Maar toevallighedenbepalenuiteindelijk
heel ergwie je bent. Alleen denk ik dat
mensendeneiging hebben om, zoalsmijn
hoofdpersoon, toevallighedenmet bete-
kenis te vullen. Toeval is te banaal. Dus
gevenwehet zin. Omdatwede zinloos-
heid ervanniet kunnen aanvaarden.”

InHet vlindereffectdraait troosten tel-
kensopeenmislukkinguit, ofwordt
juist hetomgekeerdevan troost
bereikt. Kun je alleen jezelf troosten?
“Ophet einde zijnwe allemaal eenzame
wezens. Dehulp endewarmte van ande-
ren kunnen eendeugddoenddekentje
zijn,maar alleen als je in jezelf de kracht
vindt omverder te doen, zal het lukken.
Enwat is lukkendan, natuurlijk?Goede
bedoelingenhebbenmeermaals een con-
traproductief effect. Jewilt iemand een
plezier doen, en onbewust heb je hetmes
in dewondenog eens omgedraaid.”

Wiezou je zijn als je geenherinneringen
hadaan jezelf, vraag je je ergensaf.
“Eenmens is voor een groot stuk zijn her-
inneringen.Die per definitie vertekend
zijn.Mensen geloven opdenduur hun
eigen overdrijvingen of banaliseringen.
Zeermenselijk, zeermooi ook.
“Dehoofdpersoon,Angela, zouhet fijn

vinden als demenshet vermogenhad om,
zegmaar, drie dagenuit zijn geheugen te
wissen. Als zij Godwas, danhad ze het zo
geregeld. Enerzijds zou zo’n scheppings-
truc ons veel therapie en ongeluk bespa-
ren. Anderzijds zoudemogelijkheid om
trauma’s tewissen onsmisschien ook
mindermensmaken.Want ook dat is een
vraag die indirect door de romanfladdert:
wordenwenietméér door onze pijn dan
door onze vreugden getekend?Of zoals
Angela opmerkt: ‘Gelukheeft eenhoud-
baarheidsdatum.Ongeluk bederft niet.’”
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‘Mensen
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het verhaal.
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