
tekst van eigen hand aanbieden (een kleine, zo bescheiden was ik nog 

wel) met de vraag: meneer Julio, had u dit geschreven willen hebben? 

Zo ja, mag dit dan in uw verzameld werk? Zo'n droom kun je ook 

alleen maar hebben bij een schrijver die zelf zo'n enthousiaste mede-

plichtige lezer is. Denk maar aan zijn wervende stukken over Jose 

Lezama Lima, Leopoldo Marechal, Roberto Arlt en anderen... 

Als mijn voorkeur uitgaat naar boeken als  Rayuela, 62 -  bouwdoos, 

De mierenmoordenaar, Reis om de dag in tachtig werelden, Een zekere 

Lucas en De autonauten van de kosmosnelweg, dan is daarmee niets ten 

nadele van zijn verhalen gezegd. Het verschil is dat ik ze als rond er-

vaar, als min of meer gesloten werelden, vergeleken waarmee de open 

boeken de lezer veel meer bewegingsvrijheid laten; je kunt er telkens 

andere routes in beschrijven. In Reis om de dagblijf  je telkens weer 

grasduinen, en altijd vind je wel weer iets anders. Voor mij is Cortazar 

niet in de eerste plaats een romanschrijver - in de zin van bouwer van 

grote constructies, ook zijn romans bestaan uit een aaneenschakeling 

van korte episodes, van  takes  - , ik zie hem eerder als uitvinder van 

mobiles, als de 'kameleon-dichter' die zich telkens in een andere (denk)-

wereld, een andere persoon, een andere toon verplaatst, en als hij er

gens thuis is dan op de achterkant van het tapijt, 'waar dezelfde draden 

en dezelfde kleuren andere combinaties aangaan'. 

D E D O L K S T E E K 

W I L L E M K U I P E R S  De lofzatigen op  Het licht 

Torgny Lindgren is een Zweedse schrijver, 'de bekendste Zweedse 

prozaschrijver van het moment', wordt beweerd op de achterkant van 

zijn roman Het licht. 

Als dat waar is, weet ik niet wat dat betekent. 

Stel dat dit gezegd wordt van een Nederlandse schrijver, Harry 

Mulisch bijvoorbeeld. Betekent dat dan dat hij als schrijver met kop en 

schouders boven anderen uitsteekt of wil ermee aangeduid zijn dat 

iedereen weleens van hem gehoord heeft? 

Dan kun je in Nederland ook A.F.Th. van der Heijden, Cees Noo

teboom, J. Bernlef, Connie Palmen, Adriaan van Dis, Charlotte Mut-


