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Het schrijven van deze brief heb ik steeds voor mij uitgeschoven, alsof ik daarmee ook
mijn gedachten voor mij uit kon schuiven, het denken uit kon stellen. Terwijl juist de
gedachten die ik nog niet wilde denken, de gedachten waren die mij aanspoorden
deze briefte schrijven.
Wij hebben elkaar al lang niet meer gezien, hoe lang eigenlijk? Toch al ruim een
jaar en daarvoor zeer sporadisch... Ook dit gegeven maakt mijn brief wellicht overbodig, want wat is de betekenis van een afscheid, als je elkaar toch al niet meer ziet? Desondanks zal dit een afscheidsbrief worden, om. het uiteendrijven dat al heeft plaatsgevonden te bevestigen.
Eens hebben wij een bijzondere tijd gedeeld, een hechte vriendschap, enkele
amoureuze nachten. Bovenal hebben onze vele gesprekken mijn kijk op de wereld
blijvend geïnfecteerd. Vanuit het besef dat ik niet alleen onze ideeën, wilde herinneren, maar ook mijn daadwerkelijke ervaringen met een man die inmiddels een bekend
filosoof is, had ik besloten de geschiedenis van onze vriendschap op te schrijven. Maar
het vreemde is, beste Maurice, dat er niet veel meer dan enkele zinnen als deze van
onze vriendschap is overgebleven.
Mijn doei om. alles op te schrijven, om greep te krijgen op deze waardevolle, persoonlijke herinneringen, heeft zichzelf onderuitgehaald. Mijn motivatie om te schrijven is over z'n eigen benen gestruikeld. Alles wilde ik documenteren, dag in dag uit
wijdde ik aan deze missie om onze geschiedenis van gedeelde nieuwsgierigheid, radicaliteit en opstandigheid te vereeuwigen, ieder detail vast te leggen ... Ik moet toegeven. dat ik het moeilijk vond om niet alleen onze discussies te beschrijven, die immers
toch al uit taal bestaan, maar om in. mijn herinnering te graven en beelden te beschrijven, die in de vorm van vlekken kwamen, bovendrijven, waarin ik de dingen pas kon
definiëren nadat ik ze in fictieve ensceneringen had proberen te fixeren. Maandenlang
heb ik achter mijn bureau gezeten, sigaretten en koffie als voornaamste voeding, en
heb ik onze geschiedenis in een verhaal verwerkt.
Eerst dacht ik steeds dat ik jou een brief moest schrijven om je te vragen of je er
geen bezwaar tegen had dat ik onze meest intieme geheimen in mijn verhaal opnam,

maar steeds als ik jou die vraag wilde stellen, werd ik door het besef overrompeld dat
er eigenlijk niets in. voorkwam dat werkelijk samenviel met onze ervaringen. Tenminste, ik wist niet meer precies hoe het in het echt was gegaan en wat er tijdens het
schrijven uit zichzelf was ontstaan.
De beschreven momenten beleefden zichzelf opnieuw, maar gaven ook telkens
een draai aan. de situatie. Er was geen herinnering die ik kon beschrijven zonder dat zij
niet zichzelf aan de haal ging, waardoor er steeds nieuwe elementen en gebeurtenissen
bijkwamen, waarvan ik nooit had durven beweren dat ik ze werkelijk herinnerde. En.
treurig genoeg betrof dit niet alleen kleinigheden, maar zelfs grootse beslissingen en.
voile monologen die ik mezelf jou of onze vrienden in cie mond legde. Dit zou allemaal niet zo erg zijn, als ik nog zou weten waar mijn herinnering ophield en waar
mijn verbeelding begon, maar die grens week steeds naar links, naar onder of boven,
zodra ik maar die richting uitkeek. Natuurlijk is dit altijd een vloeibare grens, jij zou
de laatste zijn om dit ontkennen, maar Maurice, het is langzamerhand zo erg geworden dat ik niet meer zou durven zeggen ook maar iets van dit geschreven verhaal zelf
meegemaakt te hebben. Vanaf het moment dat ik trachtte de dingen te beschrijven
zoals ze waren geweest, werden ze zoals ze hadden willen zijn, niet zozeer 'ideaal',
maar verhaaltechnisch boeiend, absurd, gestoord, kloppend, geniaal... woorden van
deze precieze beschrijvingen, namen de plaats in van de beelden van mijn herinnering.
Terwijl ik geschiedenis dacht te schrijven, een bijdrage dacht te leveren aan de literatuur over de filosoof en mijn goede vriend Maurice Blanchot, heeft de geschiedenis
mij geschreven en van mij een fictieschrijver, een leugenaar gemaakt, die gelooft zijn
heldin te zijn, of het juist niet gelooft maar het uiteindelijk toch blijkt te zijn.
Je zou hier tegenin, kunnen brengen dat het niet zoveel, uitmaakt, zolang ik me
hiervan bewust ben, aangezien dit toch wijst op mijn vermogen het imaginaire van.
het werkelijke te onderscheiden. Ja, dit is het argument geweest waarmee ik mijzelf
maandenlang heb proberen te sussen, als een kind waartegen je zegt dat de dingen van
vandaag vergeten kunnen worden, omdat er morgen een geheel nieuwe dag zal zijn,
met nieuwe nog onbetreden mogelijkheden ... Wij hebben zo vaak gesproken over literatuur en hoe iedere tekst zowel bestaande als niet-bestaande dingen oproept. In het
gezelschap van boeken en citaten bespraken we nachtenlang hoe de schrijver beschikt
over het geheel van dit niet-bestaande en het bestaande, dat 'alles' is; het geheel, van de
wereld die je als schrijver tot beschikking staat, Geloof me Maurice, dit totaal van
wereld en verbeelding heeft mij overweldigd, het heeft mij verdoofd en mij achterover
doen slaan van ongeloof niet in staat mij een weg te banen. Alle zekerheden zijn onder mijn voeten vandaan geslagen, zelfs de wetten van tijd, ruimte, licht en zintuigen
werden onstabiel en toonden, zich van. hun meest eigenzinnige kanten. Maar wanneer
ik me dan toch vastgreep in een detail, een letter, een woord in deze warboel van mogelijkheden en ik. de zinnen volgde die het door dit alles heen trok, bleek die ervaring
op zijn minst te vergelijken met het ontdekken van nieuwe steden, nieuwe werelden,
je voelt je Marco Polo, Columbus, Livingstone... Je ontdekt zowel onwerkelijke als bestaande dingen, alsof ze allemaal voor het eerst in het leven worden geroepen. In het
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geval van de niet-bestaande dingen is dit natuurlijk ook zo, maar met de bestaande
dingen gaat dit vernieuwde leven gepaard met de ontkenning van het werkelijke bestaan, ... waar jij mij misschien al voor gewaarschuwd had. Ik weet het niet meer, maar
nu lijkt het alsof onze gesprekken slechts een doem teken, een voorwoord vol waarschuwingen was, voor de toestand waarin ik mij nu bevind. Het tastbare heeft steeds
meer plaatsgemaakt voor talige ruimten, voor illusoire beelden»
Het meest beangstigende hiervan is dat zelfs 'ik' plaats heb moeten maken voor een
ander persoon. De ikfiguur was in eerste instantie weliswaar een dubbelganger van mij,
maar in de vorderingen van het schrijven trok zij zich geheel van mij terug en eiste haar
eigen individualiteit op. Het verhaal gaat over mijzelf, dat blijf ik mijzelf duidelijk maken, maar de hoofdpersoon die in het verhaal verschijnt, ben ik niet! Ik ben. het niet,
Maurice, ik ben. het niet! Ik kan het onmogelijk zijn, omdat ik die vrouw pas in het verhaai heb leren kennen. En Maurice, ook jij bent het niet, ook jij bent voor mij tot een
personage geworden, of althans, ik weet niet meer wie jij eigenlijk bent. Het is pijnlijk
om dit te schrijven, maar het verhaal heeft al zo ernstig de overhand genomen dat ik nu
steeds het gevoel heb deze brief aan een personage te schrijven in plaats van aan een
man van. vlees en bloed, die ik persoonlijk heb gekend, die ik heb aangeraakt, in de
ogen heb gekeken, waarmee ik eindeloos heb gesproken en enkele belangrijke maanden van mijn leven heb gedeeld ... Ook jij bent zoekgeraakt tussen jouw dubbelfiguren, die in mijn verhaal tot leven zijn gekomen ...f Beste Maurice, dit beangstigt mij,
maar wat mij nog meer beangstigt, is dat ik bang ben voor iedere vergelijking, ik ben
bang geworden voor de straten waardoor wij liepen, het park waardoor we wandelden,
het café waar we zo vaak tot diep in de nacht zaten te praten, de meubels, mijn blauwe
asbak, jouw bureaulamp, ik ben bang om Phillippe of Marie tegen het lijf te lopen en ik
ben bang voor jou. Of het komt doordat de aanblik van de werkelijke, tastbare objecten
mij op de tekortkomingen, in mijn tekst wijzen, of dat de dingen juist tekortschieten in
vergelijking tot mijn beschreven wereld en mij hierin steeds teleurstellen, weet ik niet.
Maar ik ben bang voor de werkelijkheid, die niet meer met mijn herinnering noch met
mijn verhaal samenvalt. Een.fictieheeft mijn geheugen ingenomen, mijn herinneringen door verzinsels vervangen, de wereld ontkent mijn wereld en mijn imaginaire
wereld ontkent de echte wereld. Beste Maurice, ik durf niet te kiezen. Of nog erger, ik
heb geen keuze, de geschreven tekst is sterker geworden dan mijn geheugen.
Eerst dacht ik dat het een eer was voor jou, voor ons, voor onze vriendschap, dat ik
alles op zou schrijven, maar nu besefik dat ik met het schrijven ons werkelijk samenzijn heb vernietigd, ontkend, vermoord. Mijn vriend in het verhaal is vertrouwder en
intiemer dan jouw echte tastbare gezicht. Jouw echte gezicht durf ik niet meer te zien,
wil ik niet meer zien. Ik ben bang te moeten toegeven dat ik weet dat ik je zou moeten
kennen, terwijl je een vreemde voor me bent geworden. De angst om geconfronteerd te
worden met iets waarvan ik weet dat ik het zou moeten kennen, is soms zo groot dat ik
het liefst zou inslapen, wegdromen en nooit meer wakker worden, of anders op zijn
minst emigreren. Hiertoe heb ik mijzelf nog niet kunnen bewegen, daarvoor ben ik
wellicht te angstig, te passief, maar zonder een bewust besluit te hebben genomen, ben

ik langzamerhand begonnen stukje bij beetje al het bekende in mijn omgeving te elimineren. Zo heb ik vele meubels weggedaan, kleine prullen en objecten op straat gezet,
aan buren gegeven, het in handen van. mensen gedrukt, waarvan ik hoopte dat ze snel
zouden verdwijnen. Ik heb nog wel mijn bed, het bureau en een stoel bewaard. Ai mijn
boeken heb ik in dozen op straat gezet. De hoofdpersoon in mijn verhaal zegt op een
gegeven moment dat juist het geweldige aan literatuur is, dat er hierdoor zoveel werelden parallel kunnen bestaan. Verschillende fictieve literaire werelden, waarin wij kunnen sterven en elkaar weer opnieuw kunnen ontmoeten, én cle verschillende werkelijke
waarin we gewoon koffie kunnen drinken, en kunnen lachen om de andere werelden.
Zij zegt ook dat wij elkaar hebben leren kennen door de gedeelde liefde voor literatuur,
doordat de literatuur voor ons beiden een vlucht was, een drug, die het leven verdraagzaam, maakte en waaraan, we verslaafd waren geraakt. De wederzijdse herkenning van
deze verslaving was de basis van onze vriendschap, maar ik weet niet meer wat er op die
basis is gegroeid, de hoofdpersoon ben ik niet en wie jij bent, is mij niet duidelijk.
Langzamerhand heeft mijn sociale leven plaatsgemaakt voor letters, het alfabet.
Maurice, ik ben mijn houvast kwijt en daarom schrijf ik. je deze brief, als laatste sein.
dat ik. nog weet dat jij het was, waarmee ik iets heb gedeeld, al ben ik kwijt wat. Het
lijkt erop alsof de literatuur mij dwingt juist cie dingen te ontkennen die mij lief zijn,
in eerste instantie om ze op een vreemde imaginaire wijze meer ruimte te gunnen, ze
juist hun volle bewegingsruimte terag te geven. Alsof ik door deze ontkenning van het
concrete een. grotere vrijheid wilde creëren ... Maar vrijheid is niet zomaar dat alles altijd kan, ook vrijheid heeft een logica nodig. Wanneer alles altijd kan, heerst er chaos
waarin je de dingen verliest in plaats van wint. Sommige schrijvers zijn misschien sterk
of gek genoeg om zich hierin overeind te houden, maar Maurice, ik heb niet alleen mezelf hierin zien verdwijnen, ik heb de wereld, mijn leven erin zien verdrinken.
Als ik mij dwing aan jou te denken, zoals tijdens het. schrijven van deze brief, is het
alsof ik. aan een dode denk, waaraan de herinnering steeds meer wegebt terwijl ik. de
manier van kijken, de stem probeer voor de geest te halen. Ik vraag mij af of het voor
mijn. gevoel, nog zal uitmaken datje nu nog leeft of dat je echt dood bent. Misschien
zou de wetenschap van jouw dood mij zelfs geruststellen, omdat ik dan verzekerd zou
zijn. dat ik het niet ben die jou verlaat, omdat een. overleden persoon, niet meer verlaten
kan worden. Maurice, het spijt mij dat ik jou deze woorden, schrijf maar ik voel. mij
gedwongen op de een of andere manier afscheid te nemen, voordat ik verder leef met
mijn fictieve geheugen, mijn. verzonnen 'ik', in een nog onbekende stad. Misschien
hadden wij elkaar zonder deze brief ook nooit meer gezien, maar nu weet je dat ik
vanuit dit niets dat mij omgeeft en. dat onze vriendschap heeft vervangen, nog een
hand opsteek, een hand die wellicht nog het meest op een noodsein lijkt van mijn verdrinkend lichaam, maar die werkelijk gedag zwaait om aan te geven dat ik zal. missen
wat ik heb verwoest.
Vaarwel,
Jeanette Audiie
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