H e t w o n d e r van d e v e r m e n i g v u l d i g i n g
o f de grote v e r d w i j n t r u c

voor Arnold Heurnakers

Volgens Heidegger bepaalt het vragen stellen de vroomheid van de filosofie. Die formulering vermaakt mij, als niet-gelovige, en ik verhef haar graag tot mijn credo. Stel
je een vraag, dan richt je je regen automatisme. Al levend vergeet een mens dat hij
bestaat; hu denkt dat hij samenvalt met wat hem overkomt en zweert bij deze verzameling door hem 'werkelijkheid' genoemde gegevens. Maar vraag je nader, dan
raakt hij in de war. Suggestie is in de meeste gevallen vruchtbaarder dan voorzeggen.
Dat gaat eveneens in hoge mare op bij de fictie.
Ik realiseer me dat ikzelf een verhaal, beschouwing of boekbespreking graag begin met een vraag, en dan niet een retorische, maar een echte, een prikkelende, Ã©Ã
waarop ik bet antwoord ook nier zo gauw weet, maar waar ik tasrenderwijs voor het
oog van het lezerspubliek naar op zoek ga. Het is een beproefd middel, al dan niec
vdn de filosofie overgenomen.
Iedere fictieschqver is bewust of onbewust tot op zekere hoogte meer niet een filosoof, of een denker, zoals Heidegger her liever noemde. Met zijn fictie stelt
de schujver bijvoorbeeld, net als de filosoof, de notie 'individu' ter discussie. Er zqn
twee mogelijkheden: hij laar het individu - dat van de schrijver, dat van het persmage, dat van de lezer - verdwijnen of hij vermenigvuldigt hem; schijnbaar tegengestelde processen die soms op hetzelfde neerkomen. Bij beide is sprake van verstrooiing, en voor de lezer geldt dat ook nog eens in figuurlijke zin.
Sinds Freud, begin deze eeuw, is de filosofie sterk aan de psychologie gaan grenzen en toegespitst geraakt op de notie van het individu, al blijven ook bij Freud de
hasisbegrippen -hij hem onder meer Eros enThanatos - algemeen geldend. Het in+
dividu is bij Freud analyseerbaar geworden dankzij de vondst van zijn onvervreemdbare al dan niet getraumatiseerde onderbewuste. In het existentialisme zal deze
vorm van individualisme het problematiseren van het 'ik' plus de noodzaak tot
onophoudelijke morele keuzes - op weer andere wijze een hoogtepunt beleven. Je
hoon nog altijd felle voor- en tegenstanders van die denkrichting, eenvoudigweg
omdat ze een poosje zo modieus was dat er wel een reactie op mÃ³eskomen en omdat ze oog niet of nog nier helemaal tot de geschiedenis behoort.
van het 'ik' heeft vervelende kanten, want het kan gemakDat
kelijk tot koketterie leiden, toe afdwaling van vraagstukken waarbij meer ruimte en
tijd in het geding is Het verengt. Freud was beslist een kei, maar hij probeerde boud
gezegd her individu terug te brengen tot zijn persoonlijke werkelijkheid. Fictie is in
mijn ogen intrigerender naarmate er minder sluitende individuele psychologie in
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Een voorbeeld: wie de eerste roman van Anna Enquist, Het meesterstuk (1994),
leest, heeft het gevoel te stikken in het Ã¡ te sluitende van haar personages. Alles
klopt, het is echt, en dar is om gek van te worden, en bovendien ongeloofwaardig.
Als ik ooit heb gehuild bij het lezen van een roman, was het bij deze' van onmacht,
van verveling, van onwil. Het was of iemand me in sluitende, overredende termen
een televisieprogramma navertelde waar ik expres niet naar had gekeken. Voor de
goede orde: ik houd van Enquists poÃ©zi
Het ligt erg voor de hand Freud tegenover Jung te plaatsen, al waren ze als pionier-analytici deels beroepsmakkers, maar ik doe het voor de gelegenheid toch. Persoonlqk had ik al vroeg, zodra ik kennis met hen maakte, een gevoelsmatige hang
naar Jung en zijn archetypen. Het is immers zo aardig te zoeken naar lijnen, naar
grotere verbanden. Zijn vrij grove leer is een poging tot ordening waarbij nissen de
mazen door van alles naar binnen en naar buiten kan stromen. Her is een creatieve
leer, een open leer, met iets onpersoonlijks, war ik zou willen omschrijven als 'de extase van de abstractie'. Met een krasse vergelijking zou je kunnen stellen: Freud .
Jung = werkelijkheid : fictie.
ZIT.

In ieder mens huizen velen. Her is zijn vel, maar ook het geheel van zijn omsrandigheden en van zijn dromerijen wat hem bijeenhoudt, nier een of andere aangeboren
enkelvoudige kern. Het was daarom een meesterlijke zet van de Portugese mysticus
Pessoa om zichzelfals dichter in vier uiteenlopende heteroniemen op re splitsen. Dit
lag zo voor de hand en was zo mooi gedaan dat het een raadsel is waarom zovele
dichters na Pessoa gewoon weer de samenhangende eenling hebben uitgehangen.
MIJ boeien de dichters die dat nier doen. Judith Herzberg splitst zich, als dichteres,
nogal eens op in een ik en een jij, in diverse al dan niet imaginaire rollen. Ze grijpt
mij aan met haar trefzekere getast. ZIJhoudt niet op haar positie in de wereld te definikren, in het besef dat geen ander wezen dan een mens daartoe in staat is, maar
dat houdt geen kwalitatieve hierarchie in. Wat ZIJ uitdrukt is spectaculairder dan de
zogenaamde eenduidige werkelijkheid, hoe gewoon haar gedichten ook willen lijken.
Hans Faverey heeft het 'ik' als een soort zoeker naar een wederkerig iets - 'zich'
beschreven Zijn poezie treft als fabelachtig waar, om het paradoxaal te zeggen. En
zij verrukt, omdat zij ons tegelijk van onszelf bevrijdt Ã©meer van ons maakr. Als er
een filosoof is die hierbij van invloed is geweest, is het Heidegger, die her 'ik' beschreefals een reeks projecties. Maar laat ik voorzichtig zijn, ik wil als leek niet voorwenden met Heideggers gedachtegoed te kunnen spelen.
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Wat ik eerder heb gezegd, komt onmiskenbaar van iemand van na de Romantiek.
Wij willen niet romantisch zijn. Wij willen niet als 'ik' zwelgen binnen een organisch geheel van mede-'ikken'. Natuurlijk zijn we vervuld van 'ik' en ook schnkbarend verstoken van 'ik', maar we kunnen er met goed fatsoen geen onderdeel van
een groor kloppend geheel van maken. Dat gaat eenvoudig niet meer. Het 'ik' is 'ik',
en 'de ander', en 'zich'; het houdt zich schuil.
Hoe zou het komen dar we het overzicht over ons 'ik', hoe ideeel ook, zijn kwijtgeraakt? In de Renaissance, de bloeiperiode van het individu, was de 'ik' de inzet van

een ideaal. Toen ontstond de idee van de uomo urnversale, wel degelijk ervaren als
een eenheid maar dan als een eindeloos ontplooide eenling.
In zijn beschouwing 'Propos sur l'intelligence' (1919) stelt Paul ValÃ©rdat de
mens op weg is deel te gaan worden van een 'mierenstaat'. De complete mens, dat
Renaissance-ideaal, de 'uomo universale' of het allround genie, is almaar onwaarschijnlijkei geworden. De geest kan steeds moeilijker wieken. Het is, zegt ValÃ©ry
een wrange vrucht van onze welvaart. Zoals hij her zegt: 'Le comfort nous enchaÃ®ne
- Her comforr ketent ons. Hij schreef dit begin deze eeuw en het is steeds waarder,
naniurlijk. Ook de professionals worden gestadig aangepaster en mieriger, de intelleemden (die van de wiekende geest) zeldzamer.
Ik weet niet wie ik ben. Wel weet ik dat ik mij stiekem - net als velen om mij
heen - verwant voel met die laatste categorie intellectuelen en iedere zweem van
professionalisering, dat wil zeggen aanpassing, dat wil zeggen mierachtigheid, wantrouw. BIJ de uitdrukkingen 'functioneren', 'een rol spelen', 'dienstbaar zijn' hoort
een beetje rebel te steigeren, al weet hij niet waartoe. Het gevolg van zijn houding is
wellicht eerder onrust en tijdverspilling dan brille maar dat is een andere zaak. We
treuren om onze verkommerende positie. Laat althans in de fictie de geest - ons intellect plus gevoel - mogen wieken. Fictie die ketent of voorzegt zij gemeden.
Maar al te eenzaam willen we niet zijn. We willen gezien worden, 'ons tonen' zoals Du Perron het noemde, het liefst aan een geliefde. Voor hemlhaar, denkbeeldig
of reeel, troost je je de moeire op persoonlijke wijze te formuleren, in woord engeschrifte je veelvoudige, ongekende'ik' zo genuanceerd mogelijk af te zoeken of op re
roepen via afsplitsing, inleving, stilering. En is er geen geliefde, dan is er wel het verlangen naar een geliefde - desnoods het 'alter ego' - die ons zou moeten zien. Fictie
zonder dat verlangen om te tonen, zonder die liefde als drijfveer lijkr me Ohmogelijk. Her is de 'vent' die in de vormzoeker klopt.
De begrippen fictie en werkelijkheid vallen niet samen, en toch horen ze onvervreemdbaar bij elkaar. Fictie haak meer werkelijkheid uit de werkelijkheid, om zo te
?eggen Ik zou de werkelijkheid willen omschrijven als de schijn van een werkehjkheld (dat wat wij onder werkelijkheid verstaan) plus her fictieve, dat war bovenkomt
uit de poging met onze verbeelding het verborgene oftewel meer werkelijkheid op te
diepen Fictie en werkelijkheid vallen niet samen, maar het zijn evenmin tegenpolen- ze staan in verbondenheid haaks op elkaar. Is dat niet het geval, dan berekent
fictie altijd armoede. We hebben vaak genoeg kunnen zien hoe beperkend de manipulaties zijn die met sociaal-realisme of psychologisch realisme gepaard gaan. Je
blijft erin. Her ketent je, om dat werkwoord nog eens te gebruiken. Zolang realisme
niet hyperrealisme (Voskuil) of surrealisme (Beckett) of schijnrealisme (Don Quichot) is, worden de vleugels van de verbeelding lamgelegd, al zijn er volksstammen
die het traantje van het zigeunerkind juisr zo mooi vinden omdat her 'net echt' is.
Wie het vertrouwde zoekt, zoekt knusheid en hanteerbare verkleining. Dat is
best, maar met enige intellectuele of kunstzinnige aspiraties heeft dat niets te maken,
behalve als een Koons ermee aan de haal gaar en het in feite weer op zijn kop zer.
Als fictie helemaal voor zover dar kan - is losge~ongenvan de werkelijkheid, als
ze met andere woorden een beetje raar en magisch wordt, als je bij wijze van spreken
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'goh' gaat zeggen, wordt het ook problematisch. Ahce in Wondeiland is verdichte
werkelijkheid- daarin wordt geestig en duidelijk bevattelijk met onze natuurwetten
gegoocheld. Isabel Ailende daarentegen is ijl omdat haar wereld is volgeblazen met
amechtige, 'goh'-oproepende onzin. Alsof de werkelijkheid niet goed genoeg was,
niet genoeg voedsel bood.
Is poezie f i c t d
Als het goed is, is het dat, behalve verdichte waarheid, Ã³Ã³ Ik denk aan MallarmÃ©
de dichter die zich op papier - hij had een geliefde om zich aan te tonen - radicaal afwendde van de werkelijkheid en van de notie individu. Zijn literair modernisme hield een daad van ontkenning in. HIJ pleegde een soort schriftelijke zelfmoord voor iets wat hij groter achtte: het werk. Het woord vervangt bij hem wereld;
de tekst cijfert de persoon weg, en de zin wordt door de taal opgeheven.
MallarmÃ rebelleerde tegen de triviale vanzelfsprekendheid van de zingeving
Het positieve gevolg daarvan was vrijheid voor de lezer en zijn leespraktijk: die kan
zelf zin en onzin cre'ren.
In z i p poezie bedrijft hij veeleer een verdwijntruc dan het wonder van de vermenigvuldiging. MallarmÃ is de meester van de wegmaking van het 'ik'. Zijn truc
spreekt minder lezers aan dan de truc van de vermenigvuldiging: er komt meer abstractie aan te pas. MallatmÃ©ambities hebben wel veel mededichters tijdens en na
hem geinspireerd. Dichters willen verdichten. Serieuze dichters zijn dol op gecamoufleerde abstracia. Ik durf te stellen dat hele stromingen in de Nederlandse
dichtkunst - ook de door mij al genoemde dichters - door MaHarm+ hebben afgeleerd poezie te zien als een puur
gevoelsontlading of beschrijving van
het waargenomene. Zqn talige wereld ween een emotionele benadering van woorden af, maar roept allicht niettemin emoties op. Z i p beeldentaal is altijd meervoudig, gelaagd, multi-interpretabel. De sensatie die dit wekt is niet alleen puzzelzucht
uitvinden hoe het in elkaar ZIE maar ook verrukking, extase, juist over de gelijktijdigheid van het vele en de vrijheid waarmee je daarbinnen kunt bewegen.
In MaIIarmÃ©estheticisme wordt het belang van begrippen als kenbaarheid, uniciteit en identiteit in twijfel getrokken. Hij kiest een wereld in woorden bij elkaar
Er is geen ander engagement dan dat met het gedicht.
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De Argentijn Jorge Luis Borges (1899-1986) benadrukte in zijn verhalen, essays en
gedichten - de drie genres zijn bij hem in thematiek en stijl zeer verwant - dat er
constant parallellen zijn aan te wijzen in de schriftelijke uitingen van menselijke verlangens en angsten door de tijden en de culturen heen. Hij beschrijft de menszowel
in zijn grootte en eenheid, als in zijn nietigheid en inwisselbaarheid. Met name demonstreert Borges hoe de verlangens en angsten die ten grondslag liggen aan de religie - voor hem een tak van de fantastische literatuur - altijd dezelfde zijn en zullen
zijn. Daarom kan ook hij, als ongelovige, een gebed schrijven, immers een traditioneel overgeleverde retorische vorm. Hij koppelt heterogene zaken op nieuwe wijze
aan elkaar: moed - of hoogmoed en ongeloof, spel en God. Borges is een postmodernist avant la lettre.
Borges' emdigheidsbesef,z i p besef van de naderende dood, plaatst hem, de dich-
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ter, op Ã©Ã
h p met de gelovigen die dat- gelovig, dus - wellicht vooral zijn ofwaren
als gevolg van diezelfde angst. Maar die geloofden in eeuwigheid; Borges noemt
eeuwigheid een fictie. Borges zegt niet: wees bhl dat er niets is. Hij is eerder een
agnost: hij beseft de eerste oorzaak der dingen niet te kennen en stelt de vertwijfelde
vraag hoe het ons kan lukken het hoofd bij al dat niets en niet-weten hoog te houden. En misschien was hij wel een Heideggeriaan, ook al heeft hij zich nooit in die
termen uitgesproken, en is het Sein zum %deÃleven met de eindigheid als horizon wel zqn voornaamste uitzicht. Maar het zou iets aan zijn bewust aarzelende opstelling afdoen hem aan welke school ook te verbinden.
Borges schrijft in de ik-vorm, maar de 'ik' is bij hem 'de ander', de schrijver Borges, die zich door rijden en culturen beweegt en veel grootser en menigvuldiger - zij
het niet perse gelukkiger leeft dan zijn m de daagse werkelijkheid gevangen, beperkte 'ik'.

-

Pas als fictie op fictie Inkt, dus ook nadrukkelijk een wereld van taal is die nu, door
mq wordt gelezen, verrukt zij. Dan bezit zij in~plicieteeenheid en spanning, dankzij
retorische en dramatische procÃ©dÃ©
waar je je ogen op kunt uitkijken en je verstand
aan scherpt. Als er geen kunst zit in literatuur, als literatuur uitleggend, boodschappend of nadrukkelijk zielbespelend is, beklemt ze me. Ik houd niet van een John
Berger, die van de boeren in de Jura- zijn onderwerp - een soort debielen maakt die
als tegenpool voor de geindustrialiseerde wereld moeten dienen. Veel lezers worden
kennelijk door hem geroerd, maar naar mijn smaak noodt Berger zo dwmgend tot
emoties, dat ze vals aanvoelen, als een reactie op effectbgug. Er was geen ontkomen
aan: dit was medeleven met het mes op de borst. Eventueel effectbejag is effectiever
als het impliciet is.
Geef me iets wat me kan verbazen, al kan het het bijeffect hebben van ontluistering of ontnuchtering. Geef me moreel slecht te noemen auteurs als CÃ©lmeDe Sade, Junger, echte kunstmakers
Ja, ik wens mij te verbazen over mijn herkenning. Ik houd van de sensatie dat ik
wat ik lees al kende, tot mqn verbazing, en constateer dat het deze specifieke bewoording nodig had om interessant te zijn. Iedere p e d e fictieschrijver schrijft over wat in
potentie van iedereen is.
Als er geen fictie was geweest, was ik als kind al omgekomen in de emoties Maar lezen emotioneert ook. De emotie die lezen bij mij wekt is verstandelijkvan aard. Ik
consrateer hoe vernuftig, hoe absurdisrisch, hoe simpel de werkelijkheid in die bewoordingen is en spiegel me, heimelijk. Lezen biedt behalve esthetisch genoegen
ook mogelijkheid tot ordening, inzicht en herkenning. Wat zijn er niet een 'ikken'
mogelijk, wat bouwen we niet aan het onze, ons leven lang, met honen en stoten.
Zelfs bij de Griekse tragedies ofdie van Shakespeare, toch behept met een duidelijk
lijfelijke component, huiveren we om het noodlot, om de twijfel, om het verraad
van ons is, maar Ã³Ãvan
dar ons wordt geopenbaard. Huivering om wat niet allÃ©Ã
ons, en om de in raal toereikende manier waarop dar is vormgegeven.
Toneelstukken zijn uit op een direct effect bij de toehoorder, maar gelezen ondergaan wij ze net als andere vormen van ficne. Zijn ze aanschouwelijk gemaakt op

Kinsis 68

KRISIS68

het toneel of op het filmdoek, dan wordt onze reacne inderdaad lijfelijker. Van dat
bloed dat gutst ut die wond moeten we bijna kotsen; de dood van een vertrouwd
geworden personage, zeker van een kind, brengt tranen in onze ogen. Onze ogen,
die het allemaal zagen, zijn luie en hoerige organen, en ze zijn maar al te zeer tot directe, primaire emotie bereid, m tegenstelling tot ons verstand.
'Ik heb gehuild', zul je niet gauw als reactie op het lezen van een hoek horen, behalve wanneer dat bewust wordt nagestreefd in sentimentele boeken als, ik noem
maar wat, Alleen op de wereld, of ook van John Berger. Bij films huilen we erop los.
Onze ogen zijn weerloos. Persoonlijk bal ik op zijn minst ook mijn vuisten bij ondubbelzinnige teaqerkers als Love story of Sophiel choice. En ik verveel me, bij dit
conformerende geweld. Hoedt u voor mooischrijverij, in beide betekenissen.
Het is een hardnekkig misverstand dat verstandelijke emotie bloedeloos zou zijn.
Het verstand heeft zo vee! te verwerken- absurdisme, nieuwe perspectieven, woordkeuzen die verrukken, de triomf van het begrip. Het voedt zich graag met de beste
spijzen, en haakt bij het uniforme, amorfe, stompe af. Het houdt volgens mij van
avontuur.
Ik ben mijn leven lang geemotioneerd geweest door wat ik las en ik was dat beslist
ook uit therapeutische herkenning, maar nooit alleen daardoor. Toen ik, ooit, Carry
van Bruggen las, was het of ik mezelf las, wat me al snel niet beviel. Daar was ik snel
klaar mee Anna Blaman, nog eerder, maakte het lijden in menig groepsverband benoembaar voor me en ook dat vond ik, ondankbaar maar nieuwsgierig, niet zo'n
kunst. En zo zijn er meer voorbeelden. Simon Vestdijk toonde me in de aanheffen
tot zijn romans spiegelbeeldig mijn neiging druk te redeneren boven ongeloof en
angsten uit. Die begmalmea's van Vestdijk ervaar ik nog steeds als zijn zwakte.
Fictie lezen, zoals ik het doe, bewerkstelligt een proces van ontper~ooiilijkin~,
van gedeeltelijkeverdwijning van de beklemmende ik-van-de-omstandigheden. Fictie impliceert eerder nog meer-stemmigheid dan pnvÃ©-ordeningeen sensatie van
ruimte en vrijheid. Emotie klopt van binnen aan, is wat zich aan persoonlijks wil
mengen met de lectuur. Wij regisseren tot op zekere hoogte hoe de fictie en onze op
de loer liggende emoties zich tor elkaar verhouden.
In fictie is de kunstige of kunstmatige vorm veel bepalender dan in het dagelijkse
leven, al hebben we het wel over levenskunstenaars, personen met een qzersterke eigen leefstijl waarin zij zich helemaal lijken te ontplooien. Maar lang niet alle fictie
koestert haar kunstmatige aard Bij veel scÃ¨neop toneel of op het filmdoek of ook in
een boek denk ik: 'Dat had van mij we! wat meer kunst mogen zijn Waarom kunst
voorgewend als bekentenis ofgevoelsontlading aan de orde is?'
Alle emotie in ficne geuit is sul, vindt slechts plaats in de verbeelding, maar is daardoor niet minder echt of hevig. Juist omdat die emoties alleen in de verbeelding
plaatsvinden, mag alles in fictie. lulligheid, lafheid, criminaliteit. Fictie staat niet alleen haaks op de werkelijkheid maar in het verlengde daarvan ook op de beschaving.
De beschaving, onze gezamenlijk geensceneerde werkelijkheid, zorgt voor het dunne laagje controle waaronder de emoties bloeien, ook de niaatschappelijk ongewenste, de onbekende, ontregelende, destructieve Boven die denkbeeldige lijn dienen ze

hanteerbaar en controleerbaar te zijn. In feite is beschaving, dus de collectieve schijn
van d e werkelijkheid, m haar rol als beveiligend bedenksel, de meest fantastische ficrie die de mensheid heeft bedacht.
Her is, weren we, heel gemakkeliik om over iets heen re lezen, en veel boeken mei
een hoge complexiteit hebben daarnaast een eenvoudige draad waardoor de lezer
het pure verhaal kan volgen. Honderdjaar eenzaamheidvan GarcÃ-MÃ¡rque is zo'n
boek. Her is een allegorie op de Bijbel plus een alternatieve geschiedsschrijvii~gp/w
een familiekroniek over verschillende generaties, maar dar laatste is her enige wat iedereen eruit haalt. Miljoenen exemplaren zijn ervan verkocht. Andere boeken zien
er zo ongeijkr uit, dat de onrspannmgslezer, beslist de meesten van ons, er voor geen
goud naar grijpr.
Er zijn iiuteurs - MÃ¡rque zeker niet die dat laatste als streven hebben. Para la
minorÃ-asiempre (Voor de minderheid, altijd) zei Juan RamÃ¡ JimÃ©nezde Spaanse
Nobelprijswinnaar die met zijn ivoren-toren-ideeen de woede wekte van de hele
Spaanse dichtersgeneratie van '27, onder wie Lorca, met de Chileen Neruda, tijdelijk in Spanje, erbij. Maar het is van alle tijden, het verlangen naar her exclusieve.
Een bevriende tijdschriftredacteur zei eens op mijn vraag hoeveel abonnees ze nu
hadden: 'Achthonderd, maar we streven naar de tweehonderd.'
Omstandigheden kunnen dichterskeuzes bepalen. Zie de loopbaan van de ai genoemde Neruda. Hij veranderde van een decadente, nihilistische dichter in een
snort geengageerde stem des volks. 'Wij zijn velen', heette het vanaf een gegeven
moment bij hem, na zijn stap in het communisme, al bleef hij ongemeenvaak het
woord 'ik' gebruiken, maar dat is alleen een schijnbare tegenspraak.

-

Als vertaler moer ik heel goed lezen, tenminste, dar mag u hopen. Een vertaler is de
meest mrensieve lezer die er is. Hij moer in zijn taal een ander weergeven. Dat werk,
het hoofd vertegenwoordigen van een ander, maakt de eigen identiteit beslist confuset. Jan Eijkelboom noemde vertalen onlangs in NRC Handelsblad een vorm van
kannibalisme. Je vreet de ander op. Dus, zou ik zeggen: je wordt hem. Je bent wat je
eet; zie Fenerbach.
Vertalen is een verwarrende bezigheid. Stilstaan of een beetje verschrompelen als
~ndividuis er nier bij. Inmiddels ben ik onvermijdelijkvoor een flink deel veranderd
n Borges, CorrÃ¡ziirNeruda, Cervanies, de schrijvers met wie ik het langst heb verkeerd. War zou ik anders zijn dan war mij heeft gevormd of, om in het verlengde van
Eqkelboom te spreken, war ik heb gegeten?
Zo makkelijk verander je dus, niet in je genen maar in wat zich laar kneden, je
wezen. Ik ben me van het proces bewust, maar ik overzie het niet. Ook de fictie van
de schrijvers die ik op extra betrokken wijze heb gelezen doordat ik ze bijvoorbeeld
voor de krant heb besproken, heeft mij gevormd, al heeft een deel ervan alleen maar
alles in mij gemobiliseerd om duidelijk re maken waarom ik me van hen niets wenste te laten aankleven.
Een aantal boekenfiguren hoort haast bij mijn leven alsof ze me ieder ogenblik
souden kunnen bellen of rroosten. Ik ben voorgoed Becky, het vriendinnetje van
Torn Sawyer, uit het gelqknamige boek van MarkTwain, omdat zij het eerste meisje
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was dat maakte dat ik misschien liever m een boek bestond dan in het echt. Ik was
een prille tiener toen ik het boek las.
Ik was Horacio Oliveira, de tobbende maar interessante hoofdpersoon uit Rdyue h , van de Argentijn Julio CortÃ¡zadie ikvertaalde, en ik probeerde te leven zoals ik
dacht dat hij wou dat ik leefde, met Gauloises, rode wijn en veel knoflook.
Ruzie kreeg ik met John Berger, door mij besproken, dat wil zeggen met de 'ik' in
zqn Jura-boeken, die trilogie vol boerisme waar ik het al over had, omdat alles in me
zich verzette tegen die tentoonspreiding vanpohticalcorrectnessin iets wat fictie wilde heten. Het zal wel komen doordat ik uit een vrijgevochten milieu kom en geen
paternalisme verdraag.
Fictiefiguren zijn soms echter dan echte mensen, dan vrienden, bijvoorbeeld. Ze
z p er namelijk voor honderd procent, vormgegeven als ze staan op de bladzijden,
afgewogen gedramatiseerd.
Kort geleden is er een bundel verhalende essays en analytische verhalen van mij verschenen, Mes m de wtndgeheten, een eenheid in thematiek en stijl, hoop ik. Veel erin gaat over het bovenstaande, over de 'ik' die ook 'ZIJ' is, over de 'ik' die zich bijna in
zichzelf verslikt of juist te vele 'ikken' is, over anderen die een traceerbaar deel van de
i k ' gaan uitmaken. In hoeverre het boekautobiografisch is, is mijzelf niet duidelijk.
Anderen kennelijk wel. Het is autobiografisch, stellen besprekers vast, devervormingen en schijnbewegingen ten spijt Sommigen noemen het zelfs een portret. En nog
merkwaardiger: ze herkennen me, ze verklaren me als eenheid geldig, ze zien me letterlijk staan, al zag iedereen iemand anders. Mijn conclusie: je bent kennelijk wat je
schrijft. Andere conclusie: je bent niet voor iedereen dezelfde. Dar zijn nieuwe emotionerende ontdekkingen in verband met fictie, niet eerder door mij zo ervaren.
Het boek is nu anderhalve maand uit en soms komt er een brief van een onbekende. Ik ben deel uit gaan maken van andere hoofden, al staan tussen ons wenen in
de weg, en praktische bezwaren. Ik zei het al: fictie staat haaks op de werkelijkheid,
al maakt ze er deel van uir.
Is een boek expliciet autobiografisch, dan kan van geestverwantschap geen sprake zijn. Dan is het gebodene te uitsluitend en eenmalig, misschien te werkelijk; dan
betuig je als lezer eventueel je deelneming of je vreugde, maar je zult met de brutaliteit hebben je dit gedachtegoed toe te eigenen. Pas bij sublimatie tot fictie krijgt de
kruisbestuiving, het wonder van de vermenigvuldiging, een kans.
Fictie is beslist aangenamer dan de werkelijkheid. Alle vertrouwde angsten kunnen naar voren komen: de angst omdat een kind te laat thuiskomt; je beklemming
nu je weer een avond alleen in bed zult stappen; je kloppende hart bij het nemen
van een strafschop tegen je geliefde club, maar het gebeurt elders en anders en zo is
het beter te dragen. De emotie kan cerebraal blijven. Het hoofd blijft geheven.
Ik weet niet wie ik hen maar ik lees door, op zoek naar een compromis. Aan het
eind van ons leven weten we dat we onze daden waren, en onze dromen, door fictie
gevoed.
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