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In een schrift met harde kaft heb ik tabellen gemaakt waarin ik dagelĳks de hoeveelheid sievert 
noteer die ik aan nucleaire straling oploop. De grond splits ik op in twaalf zones. Zone 1 is de 
zandweg naar de boerderĳ en vandaag mat ik 0,8 microsievert per uur. Dat getal zet ik achter het 
vakje met zone 1. Zone 2 is het rĳstveld voor de boerderĳ, vanochtend 0,6 microsievert, en zone 3 is 
het bos achter de boerderĳ: 3,7 microsievert om vier uur ’s middags. In het bos is de straling het 
hoogst. Het land hebben ze afgegraven, de boerderĳ is schoongespoten, maar de bomen en de 
bergen kunnen ze niet schoonmaken, net zomin als de mensen en dieren waarop de 
radioactieve wolken neerdaalden. 

In zone 4, het huis, is de hoeveelheid straling het laagst, maar soms ontdek ik een hotspot. 
Vorige week hield ik de geigerteller bĳ een soepkom die ik had gekregen, en dat ding begon te 
piepen als een eendenkuiken dat achterna wordt gezeten door een wild zwĳn. 2,6 microsievert. Het 
kan niet anders dan dat de radioactieve klei afkomstig is van een pottenbakk er uit Fukushima. Uit de 
kom zal ik geen soep drinken, ik zal hem ook niet vernietigen. Radio activiteit boezemt mĳ geen angst 
meer in. Iedereen die mĳ dierbaar is heb ik verloren of zien vertrekk en en met mĳn dierbaren is ook 
de angst verdwenen. Het is fĳn om te leven zonder angst en liefde. Het dagelĳks noteren van de 
radioactiviteit is een liefhebberĳ geworden. Vroeger verzamelde ik stickers en kevers, nu houd ik 
sievert bĳ, de maat voor radioactieve straling waaraan ik word blootgesteld. 

Sinds ik weer in Fukushima woon heb ik besloten om niet meer van iemand te houden. Ik 
geef om de mensheid, maar ik gebruik geen bezittelĳke voornaamwoorden meer. Míjn moeder. Míjn 
ex-vrouw Tokiko. Míjn dochtertje Mirai. ‘Mĳn’ geeft aan dat er een speciale relatie is met een 
persoon en ik heb geen speciale relaties meer. Ik heb ontdekt dat er iets aan de hand is met 
bezittelĳke voornaamwoorden. Míjn grond. Míjn koeien. Míjn familie. Zodra je denkt dat iets of 
iemand van jou is beginnen de problemen. Niets is meer van mĳ. De rĳstvelden, de boerderĳ, de 
vierhonderd eenden: op papier is het allemaal mĳn wettelĳk eigendom, maar papieren hebben geen 
waarde. Voor de kernramp beschouwde ik de tweehonderd koeien en veertig kalveren als mĳ n 
emotionele eigendom. Ik hield van ze. Alle boeren houden van hun dieren. Drie dorpen verderop 
woonde een man die zelfmoord pleegde nadat zĳn koeien geruimd waren. Hĳ liet een briefje achter. 
Wou dat er geen kerncentrale was. Mĳn uithoudingsvermogen is tot een einde gekomen. Vaarwel. 

De eenden krĳgen al mĳn zorg zonder dat ik me aan ze hecht. Als de rĳstplanten bloeien en 
in de aren rĳstkorrels groeien moeten ze weg, anders vreten ze de rĳst op. Het zĳn Aigamo-eenden, 
een kruising tussen wilde en tamme eenden, en ik kan zeggen dat eenden en rĳstvelden voor elkaar 
gemaakt zĳn. A perfect match. Ze voeden zich met onkruid, slakken en parasieten, maar laten de 
planten met rust. Met hun zwemvliezen en snavels woelen ze de bodem om en zorgen voor zuurstof, 
met hun uitwerpselen bemesten ze de planten. Voor de eenden en hun kuikens zĳn de rĳstvelden 
een paradĳs, het enige gevaar komt vanuit de donkere bossen. Vossen waren vroeger onze grootste 
vĳand, nu zĳn het de wilde zwĳnen. Voor de ramp waren ze schuw en lieten ze zich zelden zien. Maar 
sinds de bewoners van Namie zĳn geëvacueerd hebben de zwĳnen de stad en het platteland 
overgenomen. Als bandieten nemen ze hun intrek in de verlaten huizen en verdedigen ze hun 
onderkomens met agressieve aanvallen. De mens boezemt ze geen angst meer in. Om de rĳstvelden 
heb ik schrikdraad gespannen met een maximaal stroomeffect. Te laag om het loodje te leggen, hoog 
genoeg voor het zwĳn om het voortaan wel uit zĳn kop te laten een nieuwe poging te wagen. 

In de stad worden de zwĳnen gevangen in kooien, afgemaakt en verbrand. Vóór de ramp was 
hun vlees een delicatesse in de streek. Een paar keer per jaar jaagde opa met de buurman in de 



bossen op wilde zwĳnen. Als ze terugkwamen hesen ze het beest in de ginkgo op het erf. De ginkgo is 
een notenboom die zo sterk is dat zes van die bomen de atoombom op Hiroshima overleefden. Met 
het grootste gemak kan de ginkgo een mannetje van honderdvĳftig kilo aan zĳn takken dragen. Als 
het zwĳn eenmaal aan zĳn achterpoten hing, stroopte opa zĳn huid eraf. Vervolgens zette hĳ het mes 
in het ontvelde dier en sneed hĳ het van kont tot kop open. Van een afstandje keek ik toe terwĳl mĳn 
handen de borstelige vacht aaiden. De huid zou de buurman meenemen, zo was de verdeelsleutel. 
Hĳ de huid, opa het vlees. De honden van een andere buurman kregen zĳ n kop zonder tong, die was 
voor oma, evenals de rest van het zwĳn. Van de tong kookte oma soep en van de buik maakte ze 
stoofschotels, waardoor de boerderĳ dagenlang geurde naar dieren. 

Tĳdens het uitbenen bleef moeder binnen, ze verafschuwde het geluid van scheurende 
pezen en krakende ribben. Moeder kwam uit Miyako, een vissersplaatsje in het noorden van Japan. 
Ze was grootgebracht met een dagelĳks menu van vis, rĳst en zeewier. Niet dat ze principieel tegen 
het eten van vlees was, ze vond de textuur onprettig. Bĳ de haard hadden we een vloerkleed liggen 
van een reusachtig mannetje. In zĳn opgezette kop zaten puntgave slagtanden en zĳn glazen ogen 
waren niet van echt te onderscheiden. Het beest zag er imposant en tegelĳkertĳd meelĳwekkend uit. 
Als een leeggelopen ballon lag hĳ voor de brandende haard de vonken op te vangen die uitdoofden 
in zĳn dikke vacht. Moeder weigerde het kleed uit te kloppen of aan te raken, ze liep er met een boog 
omheen. De buurman had het zwĳn op traditionele wĳze gelooid: na de slacht legde hĳ de huid te 
weken in de ochtendurine van zĳn gezin. Door de ammoniak trok de huid samen, waardoor de 
haarinplant stevig werd. Het idee dat de buren er ooit overheen hadden geplast vond moeder 
weerzinwekkend. 

Oma maakte zich er telkens vrolĳk over. ‘Och Hisa,’ plaagde ze haar, ‘je bent te teer voor het 
boerenleven. Straks loop je nog weg.’ Maar oma wist dat haar schoondochter niet de benen zou 
nemen. Hisa betekent ‘lang blĳvende’. Toen opa stierf, drie jaar nadat oma doodging, gooide moeder 
het zwĳn het huis uit, besprenkelde het met benzine en stak het in brand. 

Niemand eet nog wild zwĳn uit Fukushima. Door hun gewroet in de besmette grond zĳn het 
wandelende uraniumstaven. Nog even en ze verlichten de bossen als vuurvliegjes. Dat is overdreven, 
maar ’s nachts lĳkt het werkelĳkheid. Ik droom van duizenden zwĳnen met snuiten die zoveel licht 
geven dat ik niet meer weet of ik naar de aarde of naar de hemel kĳk. Aan hun huid heeft trouwens 
niemand meer wat. Ik denk dat je met alle urine uit de riolen van Japan de straling niet meer uit hun 
vacht kan weken. 

Moeders afkeer van de slacht en vlees deelde ik niet, maar wel haar zorgen over het gif. Ik 
weet niet beter dan dat opa en vader met een jerrycan gevuld met pesticiden op de rug tussen de 
groene rĳ staren liepen en de planten besproeiden. Oma noemde het spul 
gewasbeschermingsmiddel, moeder had het over gif. Als ze met de slang met sproeimond de planten 
volspoten, moest ik binnenshuis blĳven. Van achter gesloten ramen keek ik naar opa en vader met 
hun hoge laarzen en de katoenen sjaals die hun gezichten bedekten. ‘Laat Yoshida toch naar buiten,’ 
zei oma, ‘straks wordt hĳ nog zo schuw voor het licht als jĳ .’ Ze kwam naast me staan en legde haar 
zongebruinde hand, die ruw was als de vacht van het zwĳnenkleed, op mĳn schouder. Zolang als ik 
me kan heugen was oma kleiner dan ik. Klein en krom. Het leek alsof ze de hele dag door iets van de 
grond wilde rapen. Haar lichaam was naar de aarde toe gegroeid. 

Moeder kwam ook naast me staan en legde een hand op mĳn andere schouder. In 
tegenstelling tot oma had moeder een huid zo wit als getrommelde rĳstkorrels. Ze meed de zon als 
een vleermuis en ze gebruikte wonderlĳke zalfjes om haar huidskleur te bleken. Als ze naar buiten 



ging, beschermde ze zich van top tot teen met kleurrĳke gewaden en een parasol. Daar stond ik dan, 
tussen de twee vrouwen van wie ik veel hield en die het zelden met elkaar eens waren.  

‘Laat de jongen naar buiten,’ herhaalde oma, ‘dat spul doet niemand kwaad.’ Moeder vroeg 
haar waarom de mannen dan hun gezichten beschermden. ‘Vanwege de geur,’ antwoordde oma en 
dan moeder weer: ‘De stank bedoelt u. Maar als het alleen de stank is, waarom blĳven de vogels dan 
weg? Waar zĳn de vlinders en de bĳen gebleven?’ Ik genoot van hun gekibbel, dat nooit boosaardig 
werd en waarin ik meestal een liefdevolle melodie hoorde. Hoewel oma een wĳze vrouw was, wist ik 
dat moeder op dit punt gelĳk had. Als de boeren in de vallei hun rĳstplanten bespoten, dan bleven 
de vogels wekenlang weg. Veel later leerde ik dat er één kilo mest, pesticiden en brandstof nodig was 
om één kilo rĳst te produceren. Hoeveel radioactiviteit er nodig is om vogels voorgoed te verjagen 
weet ik niet, maar feit is dat ik op de eenden na nauwelĳks nog vogels zie. De laatste boerenzwaluw 
die ik zag was een dode. Hĳ lag vorige maand onder de ginkgo. De geigerteller die ik bĳ het kadaver 
hield gaf geen bĳ zonderheden aan, maar het vreemde was dat ik plukjes witte veren zag op plekken 
waar het dier geen witte veren hoorde te hebben. De zwaluw leek op een albino. Ik heb het 
wetenschappelĳk instituut voor ornithologie gebeld om hem mee te nemen. Het zĳn dezelfde 
deskundigen die straks de Aigamo-eenden meenemen voor onderzoek. Normaal gesproken belanden 
de eenden op de voedselmarkt, maar hier is niets meer normaal. Fukushima-eenden zĳn ook 
ongeschikt voor consumptie. 
  


