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Het vreemde en mooie lijden van Ava Lavender 

Leslye Walton – vertaald door Marije Kok 

 

Proloog 

Voor veel mensen was ik een vleesgeworden mythe, de belichaming van een buitengewone 

legende, een sprookje. Sommigen beschouwden me als een monster, een mutatie. Tot mijn 

grote pech ben ik ooit aangezien voor een engel. Voor mijn moeder was ik alles. Voor mijn 

vader helemaal niets. Voor mijn grootmoeder was ik een dagelijkse herinnering aan lang 

verloren liefdes. Maar ik kende de waarheid – diep vanbinnen heb ik het altijd geweten. 

 Ik was gewoon een meisje. 

 Ik ben als Ava Wilhelmina Lavender geboren op een uitzonderlijk heldere avond in 

Seattle, op 1 maart 1944. Mijn geboorte werd later herinnerd om het effect ervan op de vogels 

in de straat waar ik woonde, een straat met de veelzeggende naam Pinnacle Lane, straat van 

het 'hoogst haalbare'. Op de dag dat mijn moeder weeën kreeg, verzamelden de kraaien 

bergen kersenpitjes in hun snavels en bekogelden daarmee de ramen van het huis. Mussen 

streken neer op vrouwenhoofden en pikten plukjes haar los om in hun nesten te weven. ’s 

Nachts verzamelden nachtvogels zich op de gazons om luidruchtig te eten, het krijsen van 

hun prooi als een echo van dat van mijn moeder tijdens haar zware bevalling. Vlak voordat 

zij verzonk in een diepe sluimering – een verlichting toegediend door een verpleegster en 

een koude injectiespuit – opende mijn moeder haar ogen en zag enorme veren van het 

plafond naar beneden dwarrelen. Zijdezacht streken ze langs haar gezicht. 

 Meteen na mijn geboorte haalden de verpleegsters me weg uit de verloskamer om te 

onderzoeken wat later alleen in een anoniem medisch rapport werd beschreven als een kleine 

lichamelijke afwijking. Het duurde niet lang of de devoten verzamelden zich in het licht van de 

ziekenhuisramen, met kaarsen in hun handen en hymnes zingend, vol lof en angst. En dat 

allemaal omdat ik na mijn geboorte mijn ogen opende, en vervolgens de twee gespikkelde 

vleugels openvouwde die me als een gevederde cocon omhulden. 

 Zo gaat het verhaal tenminste. 

 Waar de vleugels vandaan kwamen, kon geen enkele dokter vaststellen. Mijn 

tweelingbroer (want er was een tweelingbroer, Henry) was er in elk geval niet mee geboren. 

Tot op dat moment was er nog nooit in de geschiedenis een mens geboren met dierlijke 
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lichaamsdelen – van vogels noch van andere dieren. Voor velen in de medische wereld bleek 

de zaak van Ava Lavender de eerste keer te zijn dat de wetenschap tekortschoot. Voor deze 

ene keer bekeken de dokters de devoten dan ook met jaloezie in plaats van met medelijden 

of verachting, toen de religieuze mensenmenigtes zich met hun koortsachtige gebeden en 

flakkerende kaarsen onder het raam van mijn moeders ziekenhuiskamer verzamelden. 

 ‘Stel je voor,’ zei een jonge coassistent tegen een andere, ‘dat je gelooft dat het kind 

goddelijk is.’ Het was een gedachte die hij maar één keer uitsprak. Daarna wreef hij in zijn 

vermoeide ogen en boog hij zich weer over zijn medische boeken alvorens terug te keren 

naar mijn moeder en te bevestigen wat iedere andere specialist al had geconcludeerd – er 

was niets wat ze konden doen. Niet op medisch gebied, althans. 

 `Ik heb nog nooit zoiets gezien,’ zei hij, en hij schudde zijn hoofd om aan mijn familie 

te laten zien dat hij met ze meeleefde. Een gebaar dat hij in de loop der tijd wel onder de knie 

zou krijgen. 

 Mijn complete skelet, spier- en bloedvatenstelsels waren onherroepelijk afhankelijk 

van mijn vleugels. De optie ze te verwijderen werd al snel uitgesloten. Ik zou te veel bloed 

verliezen. Ik zou verlamd raken. Of sterven. Het leek onmogelijk het meisje van de vleugels 

te scheiden. Het een kon niet voortleven zonder het andere. 

 Later had de jonge coassistent spijt dat hij de moed niet had gehad om mijn familie te 

interviewen. Maar wat had hij moeten vragen? Zijn er meer gevleugelde wezens te vinden in de 

familiestamboom? Uiteindelijk deed de coassistent in plaats daarvan zijn ronde langs andere 

patiënten met aandoeningen die niet zulke complexe vragen opriepen. Maar laten we even 

pauzeren en ons voorstellen dat hij het wel had gedaan. Wat was er gebeurd als hij zich tot 

de norse jonge moeder met de onnatuurlijk rode lippen had gewend, of tot de streng 

uitziende maar mooie grootmoeder met het vreemde accent, en ze de twee vragen had 

gesteld die mij bij elke gevleugelde stap achtervolgen: 

 Waar kwam ik vandaan? 

 En zelfs nog belangrijker: Wat zou de wereld doen met een meisje zoals ik? 

 Misschien zouden mijn moeder en grootmoeder een antwoord hebben gehad. 

 En misschien zou mijn leven dan heel anders hebben uitgepakt. De coassistent 

overtuigde zichzelf er echter van dat er niets was wat hij kon doen en liet het daarbij, wat 

waarschijnlijk het beste voor hem was. Want wat had hij kunnen doen? De toekomst 
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voorspellen, zou ik later leren, betekent niets als er niets gedaan kan worden om die te 

voorkomen. Wat alleen maar bewijst dat mijn verhaal veel ingewikkelder is dan alleen het 

verhaal van mijn geboorte. Of zelfs het verhaal van mijn leven. In feite begint mijn verhaal, 

net als dat van iedereen, met een verleden en een stamboom. 

 Wat volgt is het verhaal van mijn jonge leven zoals ik het geleefd heb. Wat begon als 

een eenvoudig persoonlijk onderzoeksproject van een jonge vrouw – een weekend in 1974 

doorgebracht in de Centrale Bibliotheek van Seattle, waar ik informatie verzamelde over 

mijn geboorte – leidde me langs een weg die me van de ene kust naar de andere stuurde. Ik 

heb gereisd door continenten, talen en tijd, in een poging te begrijpen wat ik precies ben en 

wat me zo heeft gemaakt. 

 Ik zal de eerste zijn om toe te geven dat de mogelijkheid bestaat dat bepaalde feiten 

ontbreken, in de loop der jaren in vergetelheid geraakt bij mij en andere betrokkenen. Ik heb 

maar incidenteel aan het onderzoek gewerkt: het is blijven liggen, verwaarloosd, toen 

opnieuw opgepakt, door elkaar gegooid en keer op keer herordend. Het kan niet worden 

beschouwd als een allesomvattend document. Noch is het onbevooroordeeld. 

 Wat volgt is het verhaal van mijn jonge leven zoals ik het me herinner. Het is de 

waarheid zoals ik die ken. Wat betreft de verhalen en de mythen die mijn familie en mijn 

leven omringen – sommige misschien wel zorgvuldig de wereld in gebracht door jou – moet 

gezegd worden dat ze voor mij uiteindelijk allemaal op een vreemde, zelfs mooie manier 

waar bleken te zijn. 
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Hoofdstuk Een 

Mijn grootmoeder van moederszijde, Emilienne Adou Solange Roux, was vóór de avond van 

haar negentiende verjaardag al drie keer voor iemand gevallen. 

 Mijn grand-mère was geboren op 1 maart 1904, en was daarmee de eerste van vier 

kinderen die allemaal geboren werden op de eerste dag van de derde maand: na Emilienne 

kwam René in 1905, vervolgens Margeaux in 1906 en ten slotte Pierette in 1907. Aangezien 

elk kind geboren is onder het sterrenbeeld Vissen, zou verondersteld kunnen worden dat de 

familie Roux vol zat met nogal gevoelige en opvallend onbezonnen individuen. 

 Hun vader, Beauregard Roux, was een bekend frenoloog van wie gezegd werd dat 

zijn grootste bijdrage aan zijn vakgebied de donkergouden krullen boven op zijn hoofd en 

op de rug van zijn handen waren – en de manier waarop zijn Frans doorweven was met een 

zweempje van een Bretons accent. Breed en groot als hij was, kon Beauregard Roux met 

gemak al zijn vier kinderen op één arm dragen, met de familiegeit onder de andere. 

 Mijn overgrootmoeder was precies het tegenovergestelde van haar man. Beauregard 

was groot, grandioos, reusachtig zelfs, terwijl zijn vrouw klein en onopvallend was, en 

rondliep met haar schouders opgetrokken tot een permanente bochel. Zij had een 

olijfkleurige huid terwijl die van hem rozerood was, haar haar was donker en dat van hem 

licht, en terwijl iedereen opkeek wanneer Beauregard Roux een kamer binnenstapte, stond 

zijn vrouw er juist om bekend dat ze helemaal geen ruimte innam.  

 In de nachten waarop ze de liefde bedreven, werden hun buren wakker gehouden 

door Beauregards gegrom wanneer hij zijn hoogtepunt bereikte – zijn vrouw maakte echter 

überhaupt nauwelijks geluid. Dat deed ze zelden. De dokter in het kleine dorpje Trouville-

sur-Mer die hielp bij de bevalling van hun eerste kind, mijn grootmoeder, heeft zelfs de hele 

bevalling lang op moeten kijken van zijn werk om er zeker van te zijn dat de moeder niet aan 

de inspanning was bezweken. De stilte in de kamer was zo verontrustend dat toen de 

geboorte van hun volgende kind – mijn oudoom René –  zich aankondigde, de dokter op het 

laatste moment weigerde, waardoor Beauregard op kousenvoeten zeventien kilometer moest 

rennen naar het stadje Honfleur op zoek naar de dichtstbijzijnde verloskundige. 

 Over het leven van mijn overgrootmoeder vóór haar huwelijk met Beauregard Roux 

is verder niets bekend. Het enige bewijs van haar bestaan was te vinden in de gezichten van 

haar twee oudste dochters, Emilienne en Margaux, die allebei donker haar, een olijfkleurige 
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huid en lichtgroene ogen hadden. René, de enige jongen, leek op zijn vader. Pierette, de 

jongste, had Beauregards dikke blonde krullen. Geen van de kinderen heeft ooit hun 

moeders voornaam gekend; stuk voor stuk geloofden ze dat het Maman was, totdat het te 

laat voor ze was om ook maar te overwegen dat het iets anders zou kunnen zijn. 

 Of het nu iets te maken had met zijn grote omvang of niet, aan het begin van 1912 

werd duidelijk dat het kleine Franse dorpje veel te petit was voor Beauregard Roux. Hij 

droomde van plekken vol automobielen en gebouwen zo hoog dat ze het zonlicht 

blokkeerden. Het enige wat Trouville-sur-Mer te bieden had was een vismarkt en 

Beauregards eigen frenologiepraktijk, die overeind werd gehouden door zijn vrouwelijke 

buren. Zijn vingers hunkerden naar schedels met knobbels die hij niet al talloze keren had 

gelezen! Dus, op de eerste dag van maart in dat jaar – wat de achtste verjaardag was van 

oudste dochter Emilienne, de zevende van zoon René, de zesde van Margaux en de vijfde 

van Pierette – begon Beauregard te praten over een plek die hij Manhatine noemde. 

 `In Manhatine,’ zei hij tegen zijn buren terwijl hij uit de put buiten zijn huis water 

pompte, `hoef je als je in bad wilt of je gezicht wilt wassen, alleen maar aan de kraan te 

draaien, en daar is het – en niet zomaar water, mes camarades, maar wárm water. Kun je het je 

voorstellen? Alsof je elke morgen wordt begroet door een klein wondertje in je eigen 

badkuip.’ En dan lachte hij uitbundig, waardoor ze het vermoeden kregen dat Beauregard 

Roux misschien toch iets minder stabiel was dan ze wellicht hadden gehoopt van iemand 

met zijn grootte. 

 Tot grote ontzetting van de vrouwen in Trouville-sur-Mer – en ook van de mannen, 

want er was niemand over wie ze het liever hadden – verkocht Beauregard zijn 

frenologiepraktijk slechts een maand later. Hij wist zes derdeklaskaartjes voor de allereerste 

vaart van de SS France te bemachtigen – voor al zijn familieleden één, met uitzondering van 

de familiegeit, natuurlijk. Hij leerde zijn kinderen de Engelse woorden voor de nummers een 

tot en met tien en vertelde ze in zijn enthousiasme dat de straten in Amerika anders waren 

dan alles wat ze daarvoor hadden gezien – niet bedekt met aarde zoals de straten in 

Trouville-sur-Mer, maar geplaveid met kasseien van brons. 

 `Goud,’ onderbrak mijn jonge grootmoeder, Emilienne, hem. Als Amerika echt zo 

indrukwekkend was als haar vader dacht, dan zouden de straten toch zeker bedekt zijn met 

iets beters dan brons. 
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 `Doe niet zo dwaas,’ wees Beauregard haar zachtjes terecht. `Zelfs de Amerikanen 

weten beter dan hun straten met goud te plaveien.’ 

 De SS France, zo heb ik geleerd tijdens mijn onderzoek, was een knap staaltje Franse 

bouwtechniek. Ze was meer dan twee keer zo groot als welk schip dan ook in de Franse 

koopvaardijvloot en schiep daarmee een nieuw precedent wat betreft snelheid, luxe, service 

en cuisine voor de Franse Lijn. Op haar eerste reis vertrok het schip uit de bruisende haven 

van Le Havre, op tweeënveertig kilometer afstand van Trouville-sur-Mer.  

 Het Le Havre van 1912 was een stad waarin onderscheid in klasse een belangrijke rol 

speelde. De stad werd in het oosten omringd door de dorpen Montivilliers, Harfleur en 

Gonfreville-l’Orcher, en in het westen van Honfleur gescheiden door de rivier de Seine. In de 

late negentiende eeuw, toen de naburige dorpen Sanvic en Bléville in Le Havre werden 

opgenomen, ontstond er een bovenstad boven de oude benedenstad met twee delen die aan 

elkaar werden verbonden door een complex netwerk van negenentachtig trappen en een 

kabelspoorweg. De herenhuizen op de heuvels namen het bovenste gedeelte in beslag en 

waren van rijke kooplieden en scheepseigenaren die elk in de vroege negentiende eeuw hun 

fortuin hadden gemaakt met de zich almaar uitbreidende haven van Le Havre. In het 

centrum van de stad waren het stadshuis, de Sous-Préfecture, het gerechtsgebouw, de 

voetbalclub van Le Havre en de Turkse baden. Je had er musea en casino’s en een aantal luxe 

en dure hotels. Het was dít Le Havre dat de impressionistische beweging heeft 

voortgebracht; het was de plek waar Claude Monet werd geïnspireerd om Impression, soleil 

levant te schilderen. 

 In de tussentijd werden de buitenwijken en oude delen van Le Havre waar de 

arbeidersgezinnen woonden, en de vlakke stadsdelen bij de haven waar de zeelui, 

dokwerkers en arbeiders werkten, verwaarloosd. Hier waren de gevolgen te zien van 

slopende en onbetrouwbare arbeid, van slechte riolering en onhygiënische 

leefomstandigheden. Hier werden de begraafplaatsen tijdens de cholera-epidemie van 1832 

overspoeld met doden. Dit was de plek waar de tuberculose haar slachtoffers vond. Hier had 

je de bohemiens, de rosse buurt, het cabaret met de verwijfde ceremoniemeester waar een 

man kon betalen voor een drankje en wat amusement zonder zijn hoed af te hoeven nemen. 

En terwijl de rijke inwoners van Le Havre in het bovenste gedeelte van de stad hun glas 

hieven op nog vele gelukzalige en succesvolle jaren, kwijnden de bewoners van de 
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sloppenwijken weg in een giftige, stinkende puinhoop van ziekte, stront, promiscuïteit en 

kindersterfte. 

 Voor de kinderen Roux was de haven waar het schip afgemeerd lag een melodie van 

interessante bezienswaardigheden, geuren en geluiden, een verwarrende mengelmoes van 

het exotische en het alledaagse: de oceaanlucht, de doordringende geur van koffiebonen 

vermengd met de zure stank van vissenbloed, bergen exotische vruchten en jutezakken 

afkomstig van de omringende vrachtschepen, schurftige zwerfkatten en –honden, en zware 

koffers met Amerikaanse adressen erop.  

 Te midden van de menigte verslaggevers documenteerde een fotograaf de eerste 

vaart van het grote schip met zijn imposante vouwcamera. Terwijl de eersteklaspassagiers 

hun privéhutten opzochten, wachtte de familie Roux met de rest van de 

tussendekspassagiers om gecontroleerd te worden op luizen. Beauregard tilde Emilienne op 

zijn hoge schouders. Vanaf haar positie leken de juichende toeschouwers op een zee van 

breedgerande schippershoeden. Een foto afgedrukt in de Parijse krant Le Figaro liet zien hoe 

het enorme schip er op dat moment uitzag – door zijn ogen tot spleetjes te knijpen zou een 

lezer nog net de vage gedaante van een meisje kunnen onderscheiden dat als een geest boven 

de menigte balanceert. 

 Aangezien het schip slechts een week na het onwaarschijnlijke zinken van het 

Onzinkbare Schip van Groot-Brittannië, de Titanic, uitvoer, waren de passagiers aan boord 

van de SS France zich terdege bewust van de koude wateren onder zich terwijl ze somber 

naar de menigte op de verre kade zwaaiden. Enkel Beauregard Roux haastte zich naar de 

andere kant van het schip, waar hij de eerste wilde zijn om het land van mogelijkheden, 

bronzen straten en binnenriolering te begroeten.  

 De kamer van de familie Roux bevatte twee kleine stapelbedden die in de wanden 

van de cabine waren gebouwd, met een wastafel ertussenin. Als Beauregard te diep 

inademde, zoog hij alle lucht uit de kamer. Maman beweerde dat het aanhoudende getril van 

het schip haar hartkloppingen bezorgde. De kinderen waren echter dol op de kleine hut, 

zelfs wanneer in sommige nachten er maar weinig zuurstof overbleef door Beauregards 

gesnurk. Op de SS France ging er een wereld voor ze open die ze zich nog nooit hadden 

voorgesteld. Ze brachten hun avonden door wachtend op het geluid van een eenzame viool 

of doedelzak, die het begin aankondigde van alweer een geïmproviseerd feest op het 
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tussendek. Later op de avond wachtten ze stilletjes op de geluiden van hun buren die voor 

hun eigen amusement zorgden. De kinderen luisterden urenlang naar de geluiden die door 

de wanden resoneerden, hun uitgelaten gelach gesmoord door hun kriebelige kussens. 

Dagenlang waren ze bezig met het verkennen van de lagere dekken en probeerden ze de 

eersteklasgedeelten binnen te sluipen, die strikt verboden waren voor derdeklaspassagiers.  

 Toen vanaf het schip Amerikaanse grond gezien kon worden, slaakten de passagiers 

een collectieve zucht van verlichting die zo sterk was dat de wind erdoor van richting 

veranderde, waardoor ze een dag langer over hun reis deden, maar dat maakte niet uit. Ze 

hadden het gehaald – waarmee ze de angst dat het fatale einde van de Titanic een voorbode 

was van hun eigen rampzalige lot voor eeuwig de kop indrukten.  

 Terwijl de SS France de kade van West-Manhattan naderde, ving mijn grootmoeder 

haar eerste glimp op van de Verenigde Staten. Emilienne, die geen idee had dat La liberté 

éclairant le monde – het Vrijheidsbeeld – net zo Frans was als zij, dacht: Nou, als dit Amerika is, 

dan is het wel heel erg lelijk. 


