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Isha is een enthousiaste 
wereldburger met een 

hardnekkige schrijf-
microbe. Ze houdt van 

ontdekkingen en 
uitdagingen, blijft immer 

kritisch en verwonderd.

  Parijs, 24 mei 1949            
Ma chère Frida, 

Soms ontmoet je iemand en weet je, nog voor je goed en wel een woord hebt gewisseld dat één leven 
te kort is. Ik herinner me nog steeds hoe mijn hart een slag inhield toen ik je zag. Jouw intensiteit, jouw 
ogen, jouw kleur… Ma chérie, ik ben je nooit vergeten. 

Ik schrijf je omdat ik vernomen heb dat je het bed moet houden, omdat ik me goed kan voorstellen dat dat 
voor jou een kwelling is, omdat ik het zelf nooit zou kunnen. Jij wel, je hebt een kracht vanbinnen die het kan 
dragen. Al weet ik niet hoe lang jouw lijf nog die kracht zal kunnen verdragen. 

Ik schrijf je omdat ik hoop je nog een laatste keer te beroeren. Het zal nooit meer zijn als toen, maar daar heb ik 
vrede mee. Het is een neveneffect van de volheid van ons leven. Jij in je blauwe huis, ik in de rode paleizen van 
Parijs. Deze brief is een herinnering, meer niet. Een warme, eerlijke en zinnenprikkelende herinnering.  

Nooit eerder heb ik je verteld hoe ik onze avond heb 
beleefd. Jij zag er anders uit dan de anderen. Jouw 
kledij was het eerste wat me opviel. Exotisch en 
sensueel. Ik moest en zou je leren kennen. De avond 
verliep traag, gelukkig kende ik mijn routine voor 
het optreden al goed. Ik had jou in mijn vizier, wou 
woorden delen, en meer. Het is me niet vaak meer 
overkomen sinds onze ontmoeting, en maar een paar 
keer eerder. Ik herkende wel het gevoel. De tinteling, 
de zenuwachtigheid, de drang. De vage onzekerheid 
die me toch telkens even overvalt voor dat eerste 
gesprek. Lang duurde onze kennismaking niet, dat 
moest ook niet. Iets in jouw ogen stelde me gerust. 
Misschien waren het de antwoorden die je me gaf, 
nog voor ik de vragen had gesteld. 

Gelukkig verbleef je in een hotel vlakbij. Nee, je was niet mijn eerste en ook niet mijn laatste, maar die nacht 
was je wel van mij. 

Ik denk er nog vaak aan terug. In beelden. Dan denk ik aan delen van jouw lijf, jouw blik, je zucht in mijn oor, 
wanneer ik al half in brand stond, ma chérie, ik ben het nog niet vergeten. Er zijn zelfs, en dit schrijf ik louter om 
je te plagen, nog een paar details die ik nooit ben vergeten. 

Als ik terugdenk aan die nacht, begrijp ik jouw kunst. Want zoals je weet ben ik een theaterdame. Schilderijen 
durf ik op een onbewaakt moment en in het juiste gezelschap omschrijven als ‘stilstaande cultuur’. Ongrijpbaar 
en statisch. Die nacht begreep ik echter dat jouw kunstwerken even beweeglijk zijn als mijn optredens. Dat 
het de impressie van bewegende emotie is die je vastlegt. Invalshoek, kleur en de kijker zelf geven er telkens 
een andere dimensie aan. In jouw schilderijen zitten meer dan één emotie, meer dan één beeld, meer dan één 
verlangen. Overweldigend, net als jij. 

Mijn eeuwige vriendschap vergezelt deze brief. Mijn leven als theaterdame, als geliefde, als vluchtelinge voor 
een land met een onuitstaanbare moraal heeft me getekend. Allemaal tekens die ik met veel liefde voor het 
leven draag. Zonder de één, geen ander. Zonder ontmoeting, geen liefde. Zonder afscheid, geen vriendschap. 
Ik heb voor jou, ma chérie, altijd plaats in mijn hart, en voor zover een twijfelachtige toekomst en dit leven ons 
dit toelaat, zal ik dat elke dag hebben. Si je pouvais, je te porterais. 

Liefde komt op ons pad in verscheidene vormen. Nooit werd ons verteld dat er maar één kon zijn. Met aan 
zekerheid grenzende overtuiging, ma chère Frida, kan ik je zeggen dat onze liefde uniek was. Geloof niet alles 
wat ze schrijven over mij. Later, wanneer mensen ons contact zullen trachten te minimaliseren, zal ik dat ook 
niet doen. In mijn hart weet ik dat wat wij hebben echt en waarachtig was. 

Forever yours, mon amour, en jij weet wat ik bedoel…

Josephine Baker

FRIDA, MON AMOUR


