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De lezerkomterachterdatdatniet zo is
endathij eenopdringerigeman isdie
enkel dol is opdedichter. Eneenvolsla-

gennarcist. Jemoethardwerkenals lezer,
maarwanneerhetuit isweet jenietwaar jehet
hebt.Watheb iknugelezen, vraag je je af. Het
verhaal lijkt niet te kloppen,misschienheeft de
wetenschapperdedichter endienswerkver-
zonnen, ofmisschienheeft dedichterdeweten-
schapperwel verzonnen. Jekomternietuit en
hebt zinommeteenopnieuwtebeginnen.
Meesterlijk.”
Zouhij het ook durven, zo’n ingewikkelde

constructie? “Dat kan ikmenogniet veroorlo-
ven, vrees ik. Ik begin pas. Nabokov konmet
zijn reputatie iets gewaagds doen zonder
schade te lijden. Maar inmijn debuut, De ver-
nietiging vanProsperMorèl, heb ik de inspira-
tie vanPale Firewel gebruikt voor een opper-
vlakkige verhaallijnmet daarachter iets
helemaal anders.Het laatste deel vanhet boek
is ophet oog gecomponeerd als een soort thril-
ler,maar het is een parodie. Er is in feite iets
heel anders aandehand. Bijna niemandheeft
dat opgemerkt. Nu leg ik de laatste hand aan
25, het eerste deel van een erotische trilogie,
waarvanDavid Pefko enDaanHeerma van
Voss de twee andere delen schrijven. We vol-
genhet leven van een vrouwophaar 25ste,
45ste en 70ste. Ooknuheb ik een vormdie aan
de oppervlakte eennormaal verhaal vertelt
maarmet allerlei lagen daaronder. Het is niet
eenvoudig dat goed te krijgen,maar het is een
geweldigmooi spel. Echtmoeilijk is zin voor
zin verder komen. Het kan een verschrikking
zijn, dit beroep.”
Maar ook bij Ouariachi is het vanniet

anders kunnen. “Mijn ouders gavenme
onlangs een doosmet papieren van vroeger.
Daarin stak een soort ‘boek’ dat ik opmijn
negendeheb geschreven, inclusief titel,
auteursnaamen logo van eenuitgeverij op het
omslag. Ik durf het niet te lezen. Maar ik heb
altijd geschrevenmet de intentie te publiceren.
Opmijn 23ste besloot ik alle tijd die ik had in
het schrijven te stoppen. Datwas een keerpunt.
Ik heb zo drie jaar aan eenboek gewerktmaar
ik hebhet nooit durvenuit te geven omdat ik
hetmislukt vond. Ikwil daar ooit nog ietsmee
doen. Maar danhelemaal anders. Ikmoet de
puzzel herleggen.”
Verlamming tegenover de grote voorbeel-

denwas het niet. Eerder een gebrek aan tech-
niek. “Ik deed geen letterenstudie. Ik ben auto-
didact. Hetmeeste heb ik opgestokendoor
briefwisselingen, dagboeken en andere egodo-
cumenten van gevestigde schrijvers te lezen.
Dan leer je over hoe te schrijven en je put
troost uit het feit dat ook zijworstelen en zwoe-
gen. Psychologie studerenwas eenduidelijke
keuze.Mensen observeren endoorgronden
leekme eindeloos veel interessanter voor een
aspirant-schrijver dan literatuurwetenschap-
pelijke technieken vanbuiten leren of de grote
kanonnenop eennoghoger voetstuk plaatsen.
De schrijvers die ik bewonder intimiderenme

niet. Ik vind ze vooral inspirerend. Eenuitnodi-
ging omzelf aan de slag te gaan. Net daarom
hou ik ervan om inmijn eigenwerk kleine ere-
saluutjes aanhen te brengen.”
Geenangst voorde literaire vaders enal

evenminvoordeeigenvader enzijn ‘erfgoed’, zo
blijkt. “Tja, die familienaam,hé. Netnamijn
debuut stoordehetmedat ik getypecastwerd
alsdeauteurmetMarokkaanse roots. Terwijl ik
eenNederlandsboekhadgeschreven! Het
ergertmealsdathet eerste iswatmensenzien.
Enze jedanuitnodigenvoor eenmulticultipro-
gramma. Daarheb ikmewel kwaadom
gemaakt.Nu ishetbeter.Gelukkig. MijnMarok-
kaanse roots zijnniet zo relevant voormij.”
Datwil evenwelniet zeggendatOuariachi’s

Marokkaansevadergeenculturele stempel op
zijn zoonzouhebbengedrukt. “Ikwaseen jaar
of 25 toen ik vanhemHayy ibnYaqzanvan Ibn
Tufayl cadeaukreeg. Een schitterendwerkje.
IbnTufayl is eenArabische filosoofuit de 12de
eeuw,deAndalusischeperiodevandevrijden-
kers. Mijnvader alshalvemoslimen ikals
totale atheïst gevenelkaarnogal eensboeken
omonzediscussies overdegrote levensvragen
mee te staven.”

De zoekende mens
Hayy ibnYaqzan is eenallegorischevertelling
over eenkinddat opgroeit opeenonbewoond
eilandzonderouders endat als eennatuurwe-
tenschapperdewereldonderzoekt. Indiemate
zelfs dathij degazelle diehem ‘opvoedde’ na
zijndoodopensnijdt omtekijkenhoehet zit.
“Het is eenuitzonderlijkmooi verhaal over
iemanddie volstrekt onafhankelijk oponder-
zoekgaat enalles zelf ontdekt: het verschil tus-
sen levenendood,het godsbesef. Hij probeert
opeigenhoutje tot een levensfilosofie te komen.
Datherkende ik enorm. Ikhebgeprobeerddat
principe inmijndebuut te verwerken. Ook in
Vertederingzit die intense zoektocht:waar
komtdie agressie vandaan?Devroegedoodvan
zijn vader?Degenen?Slaapgebrek?Degrenzen
van je eigendenkenverkennen is in feite ook
wat jedoet als schrijver.”
Zelf overdeMarokkaanseafkomst schrijven

is geendirectebehoefte. “Ikhebeen roman
geplandwaarin ik als schrijvernaarMarokko
gaopzoeknaarmijnwortels,maardat is dan

eenparodie. Nee, ikhebhetniet zovoordie
rootsliteratuur. Ikhadaltijd al eenhekel aande
islam. Nooit heb ikgetwijfeld: religie isniets
voormij.”

Schaamteloosheid en seks
In religie gedrenkte roots zijnwel steevast aan-
wezig inhetwerkvandie anderebewonderde
auteur: PhilipRoth. “Hoehij telkensmet enkele
elementen,namelijk zijn joodseachtergrond,
het decor vanzijn thuisplaats inNewJersey en
demoeilijke verhouding tot seks en relaties,
totaal andere romansmaakt, dat is onwaar-
schijnlijk.Roth is verschrikkelijk goed. Hij is een
vandeweinige schrijversbijwie ikmealtijd
weerloos voel. Als je zelf schrijft, let je tijdens
het lezenaltijdopde techniekvandeander.Als
ikRoth lees, verdwijnt dieberoepsafwijking. Hij
is eenmagiër.”
Sabbath’sTheater ishet tragischeverhaal

vandegefaaldevrouwengekenpoppenspeler
MickeySabbath.OverhemschrijftRoth: ‘As
muchashewants to beMarquis deSade, he is
not. Asmuchashewants to be seventeen, he is
not. Asmuchashewants to bedead, he is not.’
“Meermaalsben ikgestorvenvanhet lachen. De
brief vanhethoofdpersonageaanzijn vrouw
die in eenpsychiatrischekliniek zit endiehij
schrijft vanuit het standpunt vanhaar vaderdie
indehel groepstherapie volgtmet satan, dat is
zo schitterendover the top. Ofde eerste zinvan
de roman: ‘Either forswear fuckingothers or the
affair is over.’ Pats!Alles staatmeteenopscherp.
Enhij komtermeeweg. Dit heb ik vooral van
Rothgeleerd: alles kan. Jemoet schaamteloos
durven te schrijven. Datwasheel bevrijdend.”
De schaamteloosheid inVertedering, over

fysiek enpsychischgeweld, heeft vooralsnog
geen schadeaangericht indenabije omgeving
vande schrijver,watbijRothwelhet gevalwas.
“Inmijn eigen familieheb iknooit gedonder
gehadoverwat ik geschrevenheb.Welwarener
vrouwendie zich, terecht of onterecht,meen-
den teherkennen inmijnwerkendaarniet
bepaaldgecharmeerdvanwaren.Opvallend is
datdeverontwaardigingmeestal gaat overdat-
genewat ik verzonnenheb. Ik vreesdathetniet
anderskan: omde fictie te voedenheb iknueen-
maal eenzekeredosiswerkelijkheidnodig.”
Hoeautobiografisch isVertederingdan? “Ik

hadhetpasdoor toen ikbezigwas.Het zelfon-
derzoekvandehoofdpersoon, aangedreven
doorverdriet omeengeliefde, is eengegeven
datweldegelijkuitmijn eigen levenkomt.De
feitenvande liefdesrelaties inVertederingzijn
verzonnen,maardeemotioneleondertoonzou
je autobiografischkunnennoemen. Opeen
meeroppervlakkigniveauheb ik eenvanmijn
eerstebaantjes inVertederingverwerkt.Opde
middelbare schoolwas ik een lastpaken ikben
eropzekermomentuit getrapt. Toenben ik
gaanwerkenopdepostkamervaneenuitgeve-
rij.Datwaseenverschrikking, die gedetailleerd
inhetboek terecht is gekomen.Devernietiging
vanProsperMorèl isweeropeenanderniveau

autobiografisch.Ookdaarhad ikgaandewegpas
doordat ik in zekere zinovermezelf zat te schrij-
ven, overmijn eigenontsnappingspoginguit het
kantoorleven,het kunstenaarschap in.”
Roth, dat zijnookmannenopzoeknaar erken-

ning, betekenis. “Hetbegint op te vallen ja. Zoe-
kendemannen. Ikbeken.”Endiemannenzoeken
vooral vaakvrouwen. Of tochminstens seks.
“Roth is vooral sterkals eroticus, ondermeer in
TheDyingAnimal. Maar ikbennudusmet25
zelf aaneenerotische romanbezig. InVertede-
ring zittenookdenodige seksscènes endaarheb
ikmeechtmeegeamuseerd. Het verschil is dat25
vanuit vrouwelijkperspectief is geschreven.Het
hilarische isdat enkeleNederlandse feministen
nualprotesterenomdat ik ende tweeandere
schrijversover vrouwelijke seksualiteit schrijven.
Wat eengiller.Als jedie redeneringdoortrekt, zou
je alshomonooit overhetero’smogenschrijven,
als zwartenooit overblanken, engazomaardoor.
Dat zouhet eindevandeverbeeldingbetekenen.”

Amsterdamse couleur locale
Roth is ook lachenomde tragiekvanhet leven.
Enomdebanaliteit ervan, soms. Hetmagduide-
lijk zijndatdie combinatie voorOuariachi al even
belangrijk is.Vaneenvandegroteheldenvande
literatuur,A.F.Th. vanderHeijden, zethij het dun-
steboek inzijn topvijf omdathetwerk “mede
ogenopendevoordeweidsemogelijkhedenvan
de literatuur”.De slagomdeBlauwbrug, eenver-
haal over een junk inAmsterdamopzoeknaar
auto’s omautoradio’suit te jatten ten tijde van rel-
lenbij dekroningvankoninginBeatrix in 1980, is
eenklassieker endeaanzet tot demagistrale
cyclusDe tandeloze tijd.Ouariachi is sindsdien
eenbewonderaar. “VanderHeijden is eengewel-
dig stilistmet eenzeer associatieve, beeldende,
levendige stijl énhij durft overdemodernege-
schiedenis te schrijven.Deslag omdeBlauwbrug
stamtuit 1983, terwijl die rellenpasdrie jaardaar-
voorplaatsvonden. Ikhebernooit eengeheim
vangemaaktdat ik een liefhebber vanzijnwerk
ben, al zijn er inde loopder jareneenhoopan-
dere leermeestersbij gekomen.Het gekke isdat
deoude jeugdheldnu in feite eencollega is.De
aardvandebewonderingverandert daardoor
wel,wordtwatnuchterder.”
Debewonderingmoetookwederzijds zijn,

wantVanderHeijdenheeftOuariachi genoemd
als eenvanzijn favoriete jonge schrijvers.
“InDe slagomdeBlauwbrugduikenplotsVan

KootenenDeBieop.Die junkopzoeknaarauto’s
stelt vast dat debinnenstad is ontruimdvoorde
kroningenbaalt.Danbedenkthij dathij ooitVan
KootenenDeBie fietsbewegingenzagmaken tij-
dens eenoptreden, als een soort oproepvoor een
autoluwAmsterdam. Kijk, datwasvoormij een
openbaring. Ik vonddat zeer straf: deontdekking
datdiepopulaire cultuurgewoonkan ineen lite-
rairwerk.”
AlshommageaanVanderHeijden situeert

Ouariachi25opdedagvandekroningvan
WillemAlexander. Endaarbij isAmsterdameen
geprefereerddecor. “Ja, je kuntnatuurlijkheel
krampachtig jeboeken ineenanoniemestad in
eenniet bestaand landzich latenafspelenomdat
jedenktdathet verhaal daardooruniverseler
wordt. Lijktmeonzin. IsMadameBovarygeen
universeel boekomdathet zich in 19de-eeuws
Frankrijk afspeelt?Nee, juist dedetails diedat
boekheel ergaan tijd enplaatsbinden,makenhet
verhaal levendig. Ik schrijf graagoverAmster-
dam,waar ik almijnhele levenwoonenwaar ik
eenhaat-liefdeverhoudingmeeheb. Inmijn
debuut zit dehaat: eenmegalomaanbouwproject
dat tot ontploffingwordt gewekt. InVertedering
zit de liefde: degrachten, demooisteplekjes.”
Die liefde zit ook inde taal. “DeNederlandse

takvanmijn familie isAmsterdams. Bij vlagen
vind ikdie taalheel lelijk, anderekeren is ze
prachtig. VandaarHaringArie, dememoires van
degelijknamigebekendepooierdie inde jaren
vijftig opdewalletjes opereerde. Dit is geenechte
literatuurmaarde levensgeschiedenis vol sterke
verhalenvaneenberoemdeboef. De taal is fan-
tastisch!”Leest voor: “Ikmerktedatdie Italiaanse
brogermesteedsmeer indepeilinggingnemen.
Hij telde zichhet lazarus en ik zagaanzijnmelik
dathij ermaarniet achter konkomenwaaromde
verdienstenzowaren teruggelopen. Voormij
tochhet tekenommijnpruimtedrukken.”
Ouariachihoudt ervandieouderwetsewoorden
teblijvengebruiken, “als een soort tegengif voor
demisselijkmakende, armoedigemediataalnu.
(geïrriteerd) ‘Eenunieke ervaring’, ‘inspirerende
belevenissen’, ‘een topervaring’. Vreselijk!”
HaringArie: opnieuweencharmanteboef, ook

wel? “Het valt op. Slechtemannendieopzoekzijn
endie iedereen inpakken,het is echtmijn thema.
Ik sta er zelf vanversteld. Misschienmoet ik toch
maar eens een sessie opde sofaboeken.”

Vertedering van Jamal Ouariachi
verscheen bij Querido (2013).
Volgende zomergast: David Van Reybrouck.

➜
‘Bij PhilipRoth
voel ikmij
weerloos.Hij is
eenmagiër’

● Vladimir
Nabokov,
Pale Fire,
Penguin Morden
Classics.

● Ibn Tufayl,
Hayy ibn
Yaqzan, bulaaq.

● Philip Roth,
Sabbath’s
Theater,
Houghton
Mifflin Company.

● A.F.Th. van
der Heijden,
De slag om de
Blauwbrug,
De bezige bij.

● Haring Arie
(ed.), Clé
Souren,
Haring Arie, De
arbeiderspers.

● Zomergast Jamal
Ouariachi: ‘De
schrijvers die ik be-
wonder intimideren
meniet. Ik vind ze
vooral inspirerend.’
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DE MORGEN • woensdag 3 juli 2013

oewel ik mezelf beloofd had
deze keer geen boeken mee te
nemen op reis, een halfslach-
tige belofte die getuigt van
weinig zelfkennis, zit mijn tas
toch weer propvol banden en
terwijl het vliegtuig richting

startbaan taxiet en het boordpersoneel in het
gangpad routineus het veiligheidsdansje uit-
voert en mijn verloofde, die op mysterieuze
wijze altijd bij het raampje zit, het inflight maga-
zine doorbladert, lees ik verder inLevels of Life,
de rouwtriptiek van Julian Barnes waarin de
francofiele Engelsman zijn elegante Engels los-
laat op de pioniers van de ballonvaart, de liefde
tussen twee zelfverklaarde bohemiens en ten
slotte op de onverwachte dood van zijn vrouw
en levenslange literair agente Pat Kavanagh.

Barnes brengt hulde aan de perspectiefwissel
die de eerste aeronauten meemaakten; vanuit
hun gammele constructies werd hen een go-
denblik gegund, en Barnes maakt daarna een
eeuwsprong naar Apollo 8, het eerste ruimte-
tuig dat een baan om de maan voltooide en zo
de aarde zag opkomen. Over de commerciële
luchtvaart rept Barnes met geen woord. En
terecht.

Ondanks het vriendelijke onthaal – af en toe
kijk ik op om een glimp op te vangen van het
koninklijke blauw waarin KLM zijn stewardes-
sen rokt – blijft zo’n Fokker een met mensen-
vlees volgestouwde bus met vleugels die ons
met een hinkstapsprong van Brussel naar
Schiphol naar Stavanger hopt. Net tijd genoeg
voor een wijntje – de rush van alcohol op zo’n
hoogte valt niet te versmaden, opeens heb je
vrede met een mogelijke crash, wekken de beel-
den van brandende wrakken en afgerukte
lichaamsdelen een verzaligde glimlach op –, net
tijd voor wat duty free gesnuister en voor je het
weet bent je op je bestemming: een modern
optrekje te midden van het Noorse landschap
waar ons roze Moët wacht en een hartelijk
weerzien en een eerste kennismaking met mijn
petekind George – vernoemd naar de Franse
schrijfster George Sand – dat de beleefdheid had
om op mijn verjaardag geboren te worden.

Maar ik ben er nog niet echt. Mijn geest
dwarrelt ergens in rafels achter me aan. Mijn
aan betongrijs gewende ogen krijgen geen vat
op het grotesk groene berglandschap – alsof het
een piepschuimdecor is in een pretpark, een
omvangrijke vervalsing; elk moment verwacht
ik een onachtzame toneelknecht achter een
plastic boompje, elk moment vrees ik gitzwarte
scheurtjes in de helblauwe hemelkoepel.

Zelfs de schapenwolkjes zien er wattig uit.
Ik voel me verplaatst.

Ook Stavanger moet
nog wennen aan zich-
zelf. Jarenlang was het
een klein vissersstadje,
tot er in de jaren zestig
vlak voor de kust olie ont-
dekt werd. Geld wordt er
sindsdien gewoon uit de
grond gepompt en Stavan-
ger is een oliehub geworden.
Met alle gevolgen van dien.
De levenskost in Stavanger
ligt anderhalf keer zo hoog als
in New York; een biertje kost 10
euro, een huis huren 5.000
euro, kind een jaartje naar de
Britse school sturen 30.000 euro.

Bijna symbolisch beschikt Sta-
vanger over twee musea: eentje
gewijd aan de vroegere conserven-
industrie en een gloednieuw oliemu-
seum gesponsord door Statoil. Met
een 3D-brilletje op onze neus leren
we, vakkundig bijgestaan door een
poes en een dinosaurus, hoe olie ont-
staat en wat je moet doen om het bovengronds
te krijgen. Dat is nogal wat. Olieplatforms, pijp-
leidingen, boorkoppen die 10 kilometer diep
de aarde penetreren, tankers en allerlei gespe-
cialiseerd personeel dat alles in veilige banen
leidt. Op het gebruikelijke ongelukje na.

Wie zelf een oliehandeltje overweegt,
consulteert beter een suikeroom. Een olie-
platform huren kost 1 miljoen dollar per
dag, en hoewel de winstmarges boven de
30 procent liggen, kan het ook tegenvallen.
Een storm, een letterlijke kink in de kabel
en miljoenen dollars smelten als sneeuw
voor de zon. Het is een volatiele sector en
hoe langer je erover nadenkt, hoe meer je
beseft dat olie spotgoedkoop is. Eigenlijk
zou het goedje, om een sjeik te citeren,
bij de apotheker verkocht moeten wor-
den, liefst per centiliter.

Want op een dag zijn de bronnen opge-
droogd. Stavanger is een toekomstig spookdorp.

“Het is een leuke wandeling. Hier en daar een
helling, maar niks om je zorgen over te maken.
Dat doe je in een uurtje.” Mijn schoonbroer jut
ons op om Preikestolen te beklimmen, dé be-
zienswaardigheid van de streek. Wat ik in ge-
dachten heb – gezellig samen hand in hand om-
hoog slenteren langs breed aangelegde paden
die rond een milde bergflank kronkelen –
strookt niet helemaal met de werkelijkheid. Een
pad is er niet. Wel rotsblokken, een zompig
moeras en bijna loodrechte steenmassa’s waar
je maar moet over zien te raken. Er lijkt geen
einde aan te komen. Zuchtend en steunend
klauteren we naar boven, samen met de hele
lokale bevolking. Bijna is er sprake van file, want
Preikestolen op zaterdag, dat is dé familie-uit-
stap voor de gemiddelde Noor. Terwijl wij, no-
toire stadsmensen die op citytrips zelden verder
raken dan luxewinkels, boekhandels en dieren-
tuinen, puffend van rotspunt naar rotspunt
springen, wandelt heel Noorwegen ons berg-
geitgewijs in ijltempo voorbij – sommige sprin-
ten zelfs omhoog, alsof hun nationale eer op het
spel staat; anderen torsen dan weer gitaarkof-
fers, barbecues en baby’s op hun rug. Met elke
glibberige stijgende meter zakt ons humeur
omgekeerd evenredig en eenmaal op de top, een
kaal, grijs maanlandschap, vloekt mijn verloof-

de de hele fjord bijeen. “Waar is die kloteklif?”
Daar dus. Onder ons. Maar om daar te raken

moet je langs een smalle richel. Angstig kijken
we toe hoe iedereen over de voetbrede uitspa-
ring schuifelt. Er is geen touw, geen houvast, je
moet achterover leunen tegen de bergwand en
het beste hopen, maar de blik op de 600 meter
diepe kloof is voldoende; het water lonkt, wil
me, mijn lijf uiteenspattend op haar spiegel. Een
flard Interpol flitst door mijn hoofd: ‘Youdon’t
trust yourself at least oneminute eachday’, en die
minuut is gekomen. Ik ben ronduit bang en
wantrouw mijn vermoeide benen. Ook mijn
verloofde denkt er niet aan om, letterlijk, de
sprong te wagen. “Jaja, mooie klif, we hebben
het nu wel gezien. Fuck de natuur, fuck het uit-
zicht, we zijn hier weg.”

Amper 10 minuten zijn we boven geweest,
gestrand met zicht op de eindmeet, en afdalen is
zo mogelijk nog moeilijker dan klimmen, maar
iedere stap neerwaarts vervult ons met blijd-
schap; elk aarzelend pasje brengt ons dichter bij
de begane grond, bij de auto, bij de welver-
diende sigaret.

Elke maand landt een politiehelikopter dis-

creet aan de bodem van de klif
om de lijken van dappere zelf-
moordenaars op te rapen. Ze
zijn met meer dan je zou hopen.
Zachtjes worden ze de lucht in
getild, hun laatste hemelvaart,
terwijl 600 loodrechte meters
boven hun rottende restanten
toeristen de picknick van hun
leven spenderen – benen benge-
lend over de rand, ogen in ontzag
gericht op het azuurblauwe water
dat kalm de fjord binnenkabbelt.
Onwetend, en gelukkig.

Midden in de nacht schrik ik wakker
uit een vreemde droom – mijn rech-
terhand was veranderd in een snavel
– en stel ik vast dat de kamer in licht

baadt. ’s Zomers wil het donker niet komen; de
zon likt de einder en begint dan weer aan haar
klim. Alleen ’s winters zou ik hier als nacht-
schrijver gedijen.

Naast me ligt mijn verloofde rustig te slapen
dankzij een slaapmasker. Het laken is van haar
borst gegleden. Ik glimlach om zoveel slimme
schoonheid en plots besef ik iets: sinds ik bij haar
ben, heb ik niet meer aan zelfmoord gedacht.
Anderzijds is haar dood mijn grootste angst
geworden. Nooit wil ik eindigen als Barnes.
Nooit wil ik het ondenkbare in woorden vatten.

We hadden ervan gehoord. Dat het hier perfect
legaal is. Het lijkt ons, na de aankoop van twee
rendiervellen, het perfecte souvenir. Besmuikt
stellen we in de supermarkt de vraag. De be-
diende achter de toonbank antwoordt vriende-
lijk: “Natuurlijk, wil je het diepgevroren of vers?
Is een kilo voldoende?” We knikken likkebaar-
dend.

Terug thuis halen we de homp en het Japans
mes boven. Vanavond eten we walvissteak.

roderik six won vorig jaar met zijn boek
Vloed de Bronzen uil.
Volgende week: Judith Vanistendael
vanuit Baskenland.
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creet aan de bodem van de klif

baadt. ’s Zo mers wil het donker niet komen; de
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Schrijvers op reis.Wat zien zij watwij niet zien?
Dezeweek: Roderik Six bericht vanuit een

toekomstig spookdorp inNoorwegen. ‘Fuck
de natuur, fuck het uitzicht, we zijn hierweg.’

H

Roderik Six en verloofde temmen
‘een kloteklif’ in Noorwegen.


