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uittreksels : omtrent Missoula, van Jon Krakauer (2015)

(uittreksel 1, pagina 8)

En dan is er nog de Missoulian (53.000 exemplaren).  Wie Jon Krakauers Missoula 
leest — daarover straks meer — staat verbaasd over de rol die de plaatselijke 
krant heeft gespeeld bij het aan het licht brengen van het disfunctioneren van 
de universiteit en haar football-club, van de politie ook, maar vooral van de 
plaatselijke rechtbank bij de vervolging van — in feite het niet vervolgen —, van 
verdachten in verkrachtingszaken. 
In een stadje van 70.000 inwoners, dat leeft op het ritme van de wedstrijden van 
zijn Montana Grizzlies, in een bomvol stadium van 25.000 zitjes, zou je denken 
dat de plaatselijke krant, net als de autoriteiten, een oogje dichtknijpt om de 
supporters, haar lezers, te ontzien.  Dat heeft de Missoulian niet gedaan.
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(uittreksel 2, pagina 11)

Missoula, van Jon Krakauer.  Een heel ander verhaal.   
Ik heb het boek noch voor het onderwerp — verkrachtingen aan een 
Amerikaanse universiteit, en de manier waarop de autoriteiten daarop (niet) 
reageren — noch voor de schrijver — Into the Wild — gekocht, maar voor 
Missoula.  [Mezoela, met een korte, doffe e, de klemtoon op oe, en een korte a.]
Eerst Krakauer.  Nooit een boek van hem gelezen, maar hij beheerst de stiel.  
Eerst lijkt het of hij maar vertellen gaat, het ene verhaal na het andere, of 
vervlochten door elkaar, maar geen analyse, probleemstelling, these en 
antithese.  Lezendeweg blijkt echter dat hij de verhaallijnen voortdurend 
onderbreekt, voor een kleine uiteenzetting, of verklaring, over de werking van 
de Amerikaanse justitie, de psychologische schade van verkrachtingen, en hoe 
schijnbaar irrationeel slachtoffers daarop reageren, het conflictmodel in de 
rechtspraak, en de ellende die het soms aanricht, of de verschillen naar 
bewijslast tussen straf- en administratief recht.  Krakauer heeft een mening, en 
bouwt die steentje voor steentje op.  Zonder passie, maar met overtuiging.
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Dan het onderwerp.  Missoula werd plots rape-city genoemd.  Onterecht.  Er zijn 
niet méér verkrachtingen en aanrandingen in Missoula dan elders.  Misschien 
zelfs minder.  Er zijn er wel te veel.  Veel te veel.  Ook in Missoula worden ze 
vaak in de doofpot gestopt.  De slachtoffers dachten met de schade te kunnen 
leven, en hadden daar hun redenen voor, maar overschatten zichzelf, en 
onderschatten het trauma.  Overheden gaven geen gevolg.  Waren ongelovig.  
Legden de schuld bij de slachtoffers.  Seponeerden.  
Bij de lokale krant de Missoulian was er een reporter, Gwen Florio, die de zaak 
uitspitte, en in enkele jaren tijd een honderdtal reportages wijdde aan de onwil 
of onkunde van de universiteit, haar footballteam, de politie en de rechtbank.    
Ze kreeg, dat zal niemand verrassen, een pak modder over zich heen, in wat 
sociale media wordt genoemd.  En er waren moedige vrouwen die, bovenop de 
eigen pijn, niet wilden aanvaarden dat de daders, als sexuele roofdieren, nog 
vrij rondliepen en slachtoffers zouden blijven maken.

Krakauer helpt alvast — voor zover één boek dat kan — twee misverstanden de 
wereld uit.  Eén : een verkrachter is niét "de man met een ski-bril" die vrouwen 
de bosschages in trekt.  Hij is een bekende, een vriend, die goed aangeschreven 
staat.  Twee : slachtoffers reageren niet rationeel.  Verdringing en twijfel over 
wat gebeurd is, is de eerste reactie.  Een jury die daar maanden of jaren later 
over oordelen moet, vertrouwt die reactie niet.  ["Voor een verkrachting ga je 
onmiddellijk bij de politie, of desnoods de dag nadien. Niet drie jaar later," stelde ook 
een Vlaamse moraalfilosoof, en universiteitsdecaan, toen hij een vrouw de 
verantwoordelijkheid voor de zelfmoord van een van verkrachting verdachte 
politicus in de schoenen schoof.  April 2015.]

De campus van de University of Montana in Missoula (met links boven het Washington-Grizzly Stadium),
door Rolling Stone in 2006 the Most scenic campus in America genoemd.
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Onderwijl geeft Krakauer een boeiend beeld hoe zo'n Amerikaans universiteits-
stadje-met-sportteam werkt.  Dat is mooi meegenomen, als je ook weet hoe het 
stadje er uit ziet, en een beetje van de lokale sfeer hebt geproefd.  Sinds het 
verdwijnen van de houtnijverheid (toch wel een ander soort volk), is de 
universiteit de belangrijkste werkgever en bestaansreden van Missoula 
geworden.  Maar haar vlaggenschip, het universitair footballteam, is haar over 
het hoofd gegroeid, en bepaalt overmatig zowel recrutering, financiering als 
werking.  Heel de stad leeft met de successen van het team, dat uit studenten 
bestaat, die om hun sportieve prestaties door de universiteit worden 
gerecruteerd.  En wie veel door de vingers wordt gezien.  Amerikaanse 
onderzoeksrechters worden door de bevolking gekozen — sheriffs meestal ook.  
Ze stappen over naar de advocatuur, of komen er vandaan.  En de rechtspraak, 
ook voor strafrecht, kent onderhandelde procedures, waarbij beide partijen (de 
beschuldigde met zijn advocaten, enerzijds, en de openbaar aanklager, 
anderzijds — het slachtoffer wordt wel eens vergeten) onderhandelen over een 
erkenning van schuld, en over een minimum en een maximum straf, door beide 
partijen als extremen aanvaard, waarna een rechter, op basis van pleidooien, de 
strafmaat bepaalt. 

Leerrijk is ook, wat Jon Karkauer over sociale media schrijft, en over SMS-en.  
Niet alleen over het gebruikelijke scheldproza — dat slachtoffers te verwerken 
krijgen — maar ook over hun impact op de rechtspraak.
"Ik heb me niets te verwijten, niets te verbergen", kan je wel eens horen, wanneer 
het verlies aan privacy door de nieuwe media ter sprake komt, "van mij mag 
men alles weten."  Al in 1974, met de oude media, schreef Heinrich Böll "Die 
verlorene Ehre der Katharina Blum", een roman over een vrouw die niets te 
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verbergen heeft ("eine bisher unbescholtene Frau"), die omwille van een nacht met 
een man die voor bankroof en moord wordt gezocht — dat weet ze niet —, in 
de maalstroom van politie en media wordt meegesleurd.
Krakauers verhaal — geen roman — is waanzinnig recent.  Je leest niet elke dag 
een boek waarvan de feiten zich van 2011 tot 2014 hebben afgespeeld.   [Het 
boek verscheen in 2015.]  Het is dus even schrikken als het over Twitter, 
Facebook en SMS'en gaat.  Mails zijn we al meer gewoon.  Cecilia Washburn 
(een pseudoniem) is een studente van de Universiteit van Montana, die in 
februari 2012 door een Grizzly-speler zou zijn verkracht.  Ze heeft lang 
geaarzeld voor ze naar de politie is gestapt.  In het kader van het onderzoek 
heeft die haar mobieltje genomen, en alle gegevens (SMS-jes en zo) zorgvuldig 
bewaard.  Toen de verdachte op zijn beurt bij de politie werd ontboden, heeft hij 
uit voorzorg al zijn gesprekken gewist.  Ook bij zijn provider waren ze intussen 
verdwenen.  Zo kon de verdediging bij het proces naar hartelust alle SMS'en 
van het slachtoffer gebruiken, om haar eer en betrouwbaarheid in twijfel te 
trekken — want ze had lang geaarzeld wat ze zou zou doen, en getracht wat 
haar gebeurd was te ontkennen, of zichzelf schuldig geacht ; het stond allemaal 
geschreven.  Het slachtoffer en de aanklager stonden echter met lege handen.  
Het dossier van de beschuldigde was, op dat vlak althans, leeg. 
Ik krijg koude rillingen van wat er allemaal door de ether gaat, en hoe het kan 
worden gebruikt.

(einde uittreksels ;  jef oktober 2016 ;  foto's juni 2016)
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