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zelfstandig en politiek bewust. Zij neus op de feiten drukken. Als Nadja aangedaan. l-let onderzoek door de
komt met de eerste weesbeertjes alle ver-halen zijn ontnomen, vlucht eeuwen heen naar vleermuizen laat

aanzetten. Ook zij dweept met Esther. ze weg uit Levs wereld in een nieuwe zien hoe de wetenschap nietsontziend
/[ja Platneus is een kleine crimineel mythe. met de natuur omgaat om mysteries
die in een boomhut woont. Nadja te ontraadselen. Nadja laat daarom
praat graag met hem, omdat hij echt MOeVel1 haar eigen onderzoek schieten.
luistert. Volgens hem gaat het mis Leidmotieven Ouders en kinderen
met de wereld omdat de mens uit Levs geheugen begint te haperen. De relatie tussen ouder en kind vindt
verveling de rituelen heeft afgeschaft. l-let ene moment lijdt hij aan amnesie, haar spiegeling in de natuur. Nadja

l-lij is woedend als Nadja en Lev zich het andere moment is er niets aan de denkt net als een vleermuis het
laten verleiden om deel te nemen aan hand. Nadja wilde gebeurtenissen uit geluid van haar kind uit duizenden te
de geldeconomie. 2005 wegstoppen. Als een leidmotief herkennen. Ze verafschuwt haar zoon,

Ksenija, Levs oudste dochter, gedraagt keert het zinnetje `het jaar dat ik me zoals een ravenmoeder haar kleintjes
zich als boze stiefmoeder, lijdt aan liever niet herinner' terug. uit het nest gooit.
smetvrees en is preuts en achterbaks. Andere leidmotieven zijn de trein en Jagers schieten berenmoeders
Pjotr Karcisov, eigenaar van een de machinist, tot wie Nadja zich richt op een laffe manier af, waardoor
dierenopvangcentrum, heeft zich een in haar gedachten, en het liedje over hun kleintjes wees worden en

joviaal imago aangemeten en bedient de miljoen rozen, dat verwijst naar het terechtkomen in opvangcentra. Door
zich van kamptaal. Hij doet zich voor vertrek van Vera. de opvang door de mens kunnen ze

als een idealist. moeilijk terug naar de natuur.

De dieren zijn een constante De mens Geluid
aanwezigheid in Nadja's leven. Een Geluiden komen in alle toonaarden
raaf wekt haar 's ochtends, een bok We! een POÖS voor. Mysterieus zijn de Grote
laat zich voortdurend horen. Hond Geluiden. Lev wil ze verklaren,
Bamsja en paard |3lov gaan met Nadja met Nadja wil het raadsel laten bestaan.

mee het bos in. Er zijn ook kippen, Geestelijken denken dat de geluiden
geiten, katten en konijnen. De beren de natuur, maar de de Apocalyps aankondigen.
hebben een hoofdrol. Lev wordt is gekomen dat
vergeleken met een mammoet en Andere motieven zijn religie,
dit dier speelt in de slotscène een de natuur wraak spiritualiteit, angst, eenzaamheid en

belangrijke rol. neemt alles wat verslaving.

Thematiek ° Títelverklaring
ln Foon wordt de oerwereld van de haar ls aangedaan' Nadja ligt als kind wakker van een
mens die met verhalen leeft afgezet bromtoon. l-laar vader noemt dat de
tegen de wereld van de wetenschap foon, “de achtergrondruis van het
die alles wil verklaren en elke mythe Natuur leven" (p. 177). ln die foon zit de "hele
wil ontrafelen. Nadja herschrijft haar Volgens Nadja is de natuur geen geschiedenis". Hij bezweert haar niet
verleden voortdurend. Ze past haar sentimentele blik waard, zoals de bang te zijn voor geluiden, want wie
herinneringen steeds aan en leeft westerlingen menen die in hun dat is, is bang voor zijn verbeelding.
met sprookjes en mythen. Voor haar berenopvangcentrum 'goed' komen De foon staat voor de verbeelding
is een levensvoorwaarde dat niet doen. Integendeel, de natuur is hard die volwassenen kwijtraken, omdat
alles verklaarbaar is. Lev, die een en gluiperig. De mens heeft wel een ze zich mee laten sleuren door
echte weten-schapper blijft, wil alles poos samengeleefd met de natuur, het dagelijkse leven. Letterlijk
verklaren en onder druk van Esther maar de tijd is gekomen dat de natuur overstemmen alle geluiden van het
en Dimka probeert hij Nadja met de wraak neemt om alles wat haar is moderne leven de foon.
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