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THUIS IN H E T DRESSOIR  stonden Aku aku - Paaseilanden  De muiterij 

op de Bounty,  we waren katholiek en lazen dus niet de bijbel - op het 

eerste gezicht geen goed klimaat om tot de literatuur te geraken, maar 

voor mij de juiste stimulans. Ik kan Adriaan van Dis benijden, die eens 

beschreef hoe Karakter van Bordewijk en Leerschool der liefde van F lau

bert zijn leven hadden bei'nvloed. Van een dergelijke ingrijpende wer

king is bij mij geen sprake. 

In de tweede klas van het lyceum las ik Lenie Saris en Gejaagd door 

de wind, stuitte in de bibliotheek op een boek met de titel  Mama, kijk, 

zonder handen. Ik associeerde het niet meteen met los fietsen, het was 

een triomfantelijke uitroep van zelfstandigheid: dat moest ik lezen. Ik 

herinner me nu alleen nog die vreemde sfeer tussen zus en broer - heel 

anders dan thuis. 

Met Hugo Claus begon het. De boeken die destijds de meeste indruk 

maakten heb ik nooit herlezen:  DeAvonden - gebiologeerd staarde ik 

aan tafel naar mijn moeder die het eten prakte, mijn vader wiens gebit 

klapperde. Ik kon dagen niet eten, was bevangen door grote somberte. 

Dat roept geen boek nu meer op. 

Na twee jaar grammatica stampen en moeizame lezing van Caesar 

en Xenofon waren wij rijp voor Homerus - de rozevingerige dageraad, 

de ossen die zwaar met hun koppen zwaaiden, Hector ten onder gaand 

voor Troje, Achilles die weent om de dood van zijn wagenmenner Pa-

troclus. De tijd rekte uit, ik was meer op de Trojaanse vlakte dan in He i -

loo. 

Ik las de gedichten van Lucebert ' l i l i th die is lief die liebe suite van 

delibes'; de taal veranderde. En wat betekende 'geleerden zeggen dat 

mijn liefde beffen moet dragen/ hoge stoelen tussen de tanden moet 

zetten'? 

Ik ontdekte Amerikanen: Salingers The Catcher in the Rye (nu v ind 

ik Nine Stories mooier), Faulkners Light in August- die broeierige zuide

lijke sfeer van hel en verdoemenis en verboden liefde, en Hubert Selby's 

Last Exit to Brooklyn - mijn eerste kennismaking met de goot. 


