
Kormoraan 

Wie zijn wij, wat bepaalt onze identiteit en welke rol spelen verhalen daarin? Dit 

soort vragen staat centraal in de bijzondere monoloog Kormoraan van de Vlaamse 

schrijver Daniel Sikora. In zes delen voert Sikora ons mee op de zoektocht van zijn 

naamloze ik-figuur naar de definiëring van wie hij is. Dat blijkt geen eenvoudige 

opgave, althans voor het personage, dat kort voor het eind verzucht: 

merkt ge hoe ik gestopt ben met over mezelf te praten  

en weer alles algemeen maak  

Rode draad in zijn woordenstroom is steeds opnieuw de relatie tussen het ‘ik’ en de 

rest. Dat begint al met de titel. De kormoraan, of aalscholver, is een groepen 

levende vogel die veel in het oosten van Europa voorkomt. Als de ik-figuur begint te 

spreken vertelt hij dat hij er een zag zitten, alleen, ver van huis aan een kanaal 

ergens in West-Vlaanderen. En even verdwaald zit híj daar tegenover ons, omdat hij 

het masker waarachter hij altijd geleefd heeft af moet leggen. Een masker dat 

aanpassingsvermogen heet.  

Hoe destructief dat masker kan zijn wordt op een stream of consciousness-achtige 

manier steeds opnieuw verteld. Met het verhaal van ene Maurice die zelfmoord 

pleegt omdat hij geen uitweg weet uit het conflict tussen zijn homoseksuele ge-

voelens en zijn heteroseksuele huwelijk. Of dat van de koster die ’s avonds stiekem 

op café gaat op zoek naar seks. Je voegen naar de eisen van het narratief van een 

groep, brengt blijkbaar ook altijd de ontkenning van een juist niet bij dat narratief 

passend deel van je persoonlijkheid met zich mee.  

vanaf het moment dat mensen samen zijn 

nemen ze elkaars vrijheid af 

zo staat er. Tegenwicht voor deze donkere verhalen vol van onvervuld verlangen, 

zijn de geestige uitwijdingen over leugenachtige natuurdocumentaires van Disney of 

over een buurvrouw die appels naar schapen gooit en steeds omvalt. De manier van 

vertellen, vol ironie, geeft bovendien steeds ruimte voor adem. Het is een charmante 

spreker die daar voor ons zit, want ja, dat aanpassingsvermogen.  



Hij heeft wortels in Polen en de Oekraïne en samen met het motief van de kormo-

raan, thema’s als anders zijn, uitstoten en uitgestoten worden, deed de tekst me 

denken aan De geverfde vogel van Jerzy Kosinski uit 1965 al is Kormoraan veel 

minder eenduidig en programmatisch. Maar Kosinski’s roman is ook op een andere 

manier relevant. Het boek heeft een controversiële status omdat Kosinski bij de 

publicatie onterecht deed voorkomen alsof het autobiografisch was en omdat, zo 

bleek, het boek in hoge mate geplagieerd was. Dit postmoderne meta-verhaal over 

het je toe-eigenen van andermans verhalen en de kennelijke inwisselbaarheid ervan is 

hier onderdeel van de vertelling zelf en wordt tot een ontluisterende crisis gevoerd. 

De verhalen die de ik-figuur vertelt, zijn minstens zo vaak van een ander als van 

hemzelf. En als hij in een van de laatste alinea’s opbiecht dat de ontmoeting met de 

kormoraan ook het verhaal van iemand anders is, doemt de vraag op hoe 

betrouwbaar het personage eigenlijk is. Maar nee. Stop. Met die vraag doe ik hem 

onrecht. Want als je niet meer kan kiezen welk verhaal je wil volgen omdat het altijd 

ergens inbreuk maakt op een deel van jezelf. Als verhalen sowieso suspect geworden 

zijn. Wat rest je dan?  

mijn kop is een narratieve gevangenis  

zegt de ik-figuur. Eén waar hij zich niet meer uit bevrijden kan. En terwijl ik dit 

schrijf, realiseer ik me dat ik in Kormoraan iemand heb leren kennen en tegelijkertijd 

ook helemaal niet. En dat doet pijn, al is er voor mij gelukkig de troost dat het zo 

prachtig opgeschreven is. 

 

Joris van der Meer 

Amsterdam, 11 april 2016 

 



Ik heb "Kormoraan" met veel genoegen gelezen. Een rijke metafoor binnen een verhaal dat quasi-associatief 
verloopt maar dat heel fraai geconstrueerd is. Het lijkt alsof je alleen in verhalen kunt wonen, al zijn dat 
verhalen vol eenzaamheid. En dat ieder verhaal ook weer een 'leugen', een narratief vol sociale conventies 
is. Maar de verhalen moeten verteld worden, het spel van identiteiten die zij produceren moet gespeeld 
worden. Het is droef, moedig, rijk en geestig. En het ontglipt me telkens, alsof er toch een kern is die niet 
wordt aangeroerd. Daarin vind ik de tekst helemaal niet 'postmodern'.  Beelden blijven hangen, want het is 
zeer zeer beeldend. En wat ik zo sterk vind is dat ieder woord, iedere omschrijving ertoe lijkt te doen, ook al 
halen volgende zinnen oude zinnen 'onderuit', nee niet 'onderuit', ze komen ook boven, claimen ook 
bestaansrecht, werkelijkheid. Is het wel een monoloog, dacht ik nu en dan, louter en alleen omdat er 1 mond 
is die spreekt? Het is bovenal een pleidooi voor de noodzaak, de lust en de pijn, tot het vertellen en maken 
van verhalen. En voor het luisteren en kijken naar iets, iemand dat een verhaal oproept of verteld. Luisteren 
naar de veelvoud van (eigen) stemmen. 
 
Frank Mineur 
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