
'Lizzie' van Eva Wanjek: Een
hedwelmende I iefdesgeschiedenis
Als de Engelse dichter en kunstsóí-
der Dante Gabriel Roesetti het beeld-
schone naaistertje Elizabeth (Lizzie)
Siddal aan het werk ziet in een dames-
modezaak is hij verkocht. [...] ']Iij zou
zijn leven lang de mooie onbereikbare
wouw blijven sctdlderen, die hij in
zifn drcrrrcn voor zich zag.' FIet duurt
niet lang of Lizzie trektbli Dante in en
wordt ziin model en muze.
ïivee auteurs, de romanschriiver IWrr-
tin Driesse4 en didrteres besbeih
Lagemaat, sdrrevel samen'Lizzie',
uitgave I4ÈreldbiblioÉreek, urder de
naam Ïva Waniek die ze als pseudo-
niem kozen. Lizeie heeft lang, rood-
bruin haar, een rank figrortie en een
elfengezichtje- Ze is van zeeÍ eenvou-
dige komaf en had een traumatiscte
jeugd, in tegenstelling tot Dante. In
Dantes Londense atelier waar z-e sa-
men wonen is hij als een bezeEne met
zijn kunst bezig" Met Lizzie als mid-
clelpunt. Ze is maar al te graag ziin mo-
del, maar ze is ongriipbaar en grill.i6-
Ze leeft inhaar eigen wereld en hoe ze
ook van Dante houdt, ze toont te wei-
nig liefde.
We lezen haar gedachten en gevoelens
in cursief gedÍulte passagee, Dante
maakt deel uit van ean groep schil-
ders die haar allemaal bewonderen.
Maar alleen hii leeft met haar- Ze kan
niet meer zrxrder hem en wil hem met

niemand delen. Ze is op iedereen ja-
loers die hij aandacht geeft, maar zelf
geeft ze zich niet en zelden is ze een
minnares voor hem. Dante is haar al
snel onkouw en legt het aan met een
ander model. 'Hoe kan het zijn dat je
de liefde van je leven met een slethebt
bedrogen, en er niet de minste spijt
van hebt?' waagt Dante zich af, die
vervolgens met meerdere vrouwen het
bed deelt.
De betovering die a tussen hen was
brokkelt langzaam af. Als Dante haar
tekrvrde of schilderde hield hij rneer
van haar dan waÍrneerze sarnen praat-
ten oÍ sliepen 'Ik raak aan haar ziel en
aan de mline, als ik haarpoitretteer en
r,r,ij samen nviigen.' Tussen de bedrij-
ven door schildert en dicht Lizzie ook,
maar zonder resultaàt. Ze gairn aan de
drank en slikken laudanum (opium-
tinctuur). Het samenleven in het Lon-
den van de 19e eeuw wordt daardoor,
al treleven ze sorn-s rxrt mcrrnenterr. van
totale eenwording, steeds moei$ker,
mede door Dantes ontrouw en Lizzies
ongrijpbaarheid en jaloezie. Maar hàaÍ
schoonheid blijft hem als kunstenaar
prikkelen en hij groeit naar verloop
van tijd uit bt een beroemd kunst-
sdrilder vooral door ziin grote drieluik
dat in een kathedraal komt te hangen.
Lizzie daarentegen Iigt vaak in bed te
dromsr met als gevolg dat er weinig

uit haar handen komt Ze overdenkt
dat ze met een genie eigenlijk niet kan
leven [.. .] Je offurt je op oÍ je schaamt

ie omdat jij degene bent die tussen
hem err de onsterÍelijkherà staal:' 7n
raakt meer en meer r.erslaafd aan Lau-
danum en drank, terwijl ze pas dertig
jaar is. Ze bedenkt dat haar wereld
het atelier van Dante is; 'Zolang hii
n€uu me kijkt, besta ik. Als hii miin
scho<rnheid liefheeft, ben ik het leven
waardig. Maarhij zou zonder mij veel
beter af ziin. Missctrien zou het een ul-
tiem lie.fdesbewijs ziin als ik hem van
mijn aanwerigheid verlos.' Wat kon
haar verzoenen methaar bestaan? §en
kind zou dat samen met Dante de ziri
van haar leven worden? Voor Wanjek
daar ons deelgcrroot van maakt, sta-
pelt het ene drama zidr op het andere
tot het scheppen van Dantes ultieme
schilderij toe.
De auteurs, volgens wie 'Lizzie' 'een
literaire fantasie' is, tretrben clit tra-
nentrekkende, vuistdikke verhaal,
dat zich aÍspeelt in het 19e eeuwse
Londur, schitterend opgebouwd. h
beelden trekken als een film aan je
voorbij en laten je niet los. En al ben
ie broodnudrter, raak je door hun lief-
desgeochiedenis die gedoemd is te
mislukkerr, bedwelmd, en leest die in
#n gelukzalige roes uit.

Recsasie door Ellen de long
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