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Het échtemeesterwerkmoet
hij nog schrijven, ook al
is hij al vijftig jaar bezig.
Toch overheerst tevredenheid
bij Jeroen Brouwers (74).
‘Als het waar is wat u zegt,
heb ik sporen achtergelaten.
Misschien heb ik dus niet
geheel voor niets geleefd.’
MargotVanderstraeten
Foto’s StephanVanfleteren

aren geledenwoonde ik in een ver-
waarloosdhuis in het hart van een
dennenbos, omringd door stilte die
grensde aan absoluutheid – de stilte
die klinkt nadat een revolverschot is
afgegaan.’
Het ismoeilijk ombij het betre-

denvanBrouwers’ afgelegen stulp in
Zutendaalniet tedenkenaandezeopeningszin
vanDezondvloed, Brouwers’magnumopus
dat in 1988verscheen, enwaarvanhij indit
interviewzal zeggendathetdebeste romanuit
zijnoeuvre is.
De schrijver,met eenkarakterdatminstens

evenweerbarstig is als zijnwenkbrauwen,
schreef deze eerste zin – endehele roman–
toenhij indeNederlandseAchterhoek
woonde. “Maardatparadijs uitDezondvloed
bestaat echt.HetwasHuizeKrekelbos inde
KempennabijRijmenam,waar ikme inde
jarenzeventigheb teruggetrokken.”
Brouwers’ huidigewoning is, in tegenstel-

ling tot die uitDe zondvloed, niet verwaar-
loosd,maar oogtwel ascetisch. Ze staat niet in
het hart van eendennenbos,maar in een
natuurgebied vol loofbomen – al is dit oosten
vanLimburgwel erg dennenrijk.
In 2011 ging in deze Zutendaalse stilte voor

het eerst een revolverschot af: dewoning van
de schrijver bleek zonder bouwvergunning te
zijn opgetrokken. Datwas voor de schrijver
geennieuws, datwist hij van bij de aankoop.
Maar nuwerdhij gerechtelijk verplicht zijn
stulp te slopen. Brouwers ging in beroep tegen
het verdict,met vier jaar uitstel tot gevolg. Die
uitstelperiode liep vorigeweek af.
Op24septemberkwamdezaakopnieuw

voor.Hetvonnisvanderechtbankvan
Antwerpenklonk,dat is inmiddelsbekend, als
eengenadeschot: de schrijvermoetzijnwoning
binnenhet jaarafbreken.Nolime tangere, de
Latijnseblijf-van-me-afspreukdieal tweedecen-
niazijngevel siert, leest vandaagalspure ironie.

Laconiek

JeroenBrouwers,met een ademdie piepend
door zijn luchtpijpprothese jaagt – het resul-
taat vanmeerderemislukte operaties die een
kinderkeelziektemoesten verhelpen: “Het is
godverdommeerg treurig allemaal,maar ik
probeer er laconiek onder te blijven.
“Natuurlijk ben ik in overtreding.Mijn huis is
zonder bouwvergunningneergezet in een
natuurgebied en ik hadhet nietmogen kopen.
Anderzijds heb ik hier 21 jaar gelukkig
gewoond in onverstoorde stilte. Ik konhier
tussenhet groenmijn prachtboeken schrij-
ven.Het huis numoeten afbreken, is als
gedwongenworden eendierbare te vermoor-
den. Ik heb grote rust nodig om te kunnen
schrijven. Vandaar dienolime tangere.
Menmoet uitmijn tuin blijven, anders
kan ik niet doenwat ikmoet doen.

50 jaar
Jeroen
Brouwers

‘J
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“Gwennie,mijnvrouw, is de enigeper-
soon terwerelddie ikniet zoukunnen
missen; zijmoet absoluutblijven leven.

Maarbehalvehaar (GwennieDebergh, prof. dr.
inde letteren,MVDS) zie iknooit iemand.Af en
toemoet iknaardebakkerofnaardegarage
metmijnwagen, ja.Daar zegtdan iemand: ‘Ah,
de inspiratieblijft blijkbaarmaarvloeien, hè,
meneer.’ ‘Ikhebgeen inspiratie, hoor’, ant-
woord ikdan. ‘Hebtu inspiratie alsu ’s och-
tendsdegarageofdebakkerij opendoet?’
Zulkepraatjesmakenmeziedend.Mensenwil-
len zograaggelovendat eenboekals een
geschenkuit de lucht valt –plof, daarhebben
weerweer eentje.”

Dezer dagen komt er, met dank aan uw
nieuwe roman en helaas ook aan de recht-
bank vanAntwerpen, weer veel pers over
de vloer. Bovendien houden demedia van
ronde getallen: uwordt over zesmaanden
75 en u bent vijftig jaar schrijver. Dat feest
– of dat circus, zoals u literaire feesten
doorgaans noemt –moet een nachtmerrie
zijn.
JeroenBrouwers: “Zwijg erover. Jullie zijnde
eerstenvaneenhelehoop.Dat gelukheb je. Ik
hebnoggeen twintig keermoetenzeggendat
ik, toen ikoppensionaat zat, echtnietmis-
bruikt benzoals enkelepersonages inHethout.
‘Hoeautobiografisch isdit verhaal,meneer
Brouwers?’Hoeautobiografischzijn almijn
verhalen?Vormenalmijnboekensameneen
reconstructie vanmijn levenenmijnpersoon?
Natuurlijkniet.Autobiografiemoet jeniet let-
terlijknemen.Het is eenmiddel.Alles inmijn
levenvormtmaterie voorde literatuur.Alles is
bruikbaar.
“Endaarnaast is in een romanookalles

geoorloofd, zolangwat je schrijftmaargeloof-
waardig is.Ofde lezer vervolgensgelooftwat
er staat, interesseertmegeenzak.
“Needus, ikwerdophetpensionaat – ikheb

tussenmijn tiendeenmijn zeventiendeopdrie
verschillendekostscholengezeten–niet seksu-
eelmisbruikt.Maarde sfeer van sadismeen
seksuelewandadenhing indie gebouwen.En
de licht elastische strijkstokvanpernambuk-
hout,waarnaarde titel verwijst, bestondecht.
Ikheberklappenvangekregenenkanmehet
zoevendegeluidnunogvoordegeesthalen.
“Iedereen rookwat er indiepensionaten

gebeurde.Maar erwerd–doorbroeders en
kinderen–gezwegen, zoals erbinnendekatho-
liekekerkaltijd gezwegenwerdenwordt.Dat
wil niet zeggendatbij sommigen, zoalsbij
kloosterlingBonaventura inmijnboek, het
gewetenniet knaagde.
“Het recente rapport vandecommissie-

Deetman,waarinhet seksueelmisbruik van
minderjarigenbinnendekatholiekekerkvan
Nederlandwerdonderzocht, ken ikuitmijn
hoofd. Zelfs indat rapport zie jehoedewaar-
heid, tengunste vanbepaaldebisschoppen,
nogaltijd versluierdwordt. Zoveel jarennade
feitenblijftmenuit schaamteomwatheeft
plaatsgevondennog steeds zwijgen.”

Umoet toch ook blij zijnmet de aandacht
die dit boek zuigt?
“Ja, stel je toch eens voor dat deze aandacht in
verkoopcijfers zalwordenweerspiegeld, stel
je voor dat ik voor ditwerk loonnaarwerken
krijg!
“Ik zeg almijn leven lang tegenmezelf dat

ik eenmislukt schrijver ben,want dat ik niet
vanmijn vak kan leven. Kunnen leven van je
beroep is voormij nog altijd de sleutel van
succes.
“In literaire zin voel ikme geenmislukte

schrijver.Maar inmaatschappelijke zinwel:
ik kanmismoedigworden als er geen boeken
worden verkocht.
“Erkenning zit – dat standpunt vanmij is

bekend – vooral in de verkoopcijfers.Wat
schiet je ermee op als je boek dehemel in
wordt geprezen,maar voor geenmeter ver-
koopt? Eenbakker bakt zijn brood toch ook
niet omhet in de etalage te laten liggen.
“Ach, natuurlijk streelt de aandacht ook

mijn ziel. Juist omdat ik hier zo ver vande
wereld verwijderd ben, en geen idee hebwat
er daar allemaal gebeurt.Maar ik zal aan geen
enkel tv-programmadeelnemen, hoe vaak ze
meookbellen. De tv biedt toch alleennog
maar eenhoop stront. En ik ben een schrijver.
Leesm’n boekenmaar. Ik heb er bijna tachtig
geschreven. Die vertellenmeer danuitmijn
mond zal komen. Bovendien ben ik verbaal
niet eloquent.Mijn pen is zoveel beter dan
mijn tong. A l’improviste praten luktme
slechtsmoeizaam.”

OpFacebook verschenen de afgelopen
maand talrijke boekenlijstjes. Top 10’s die
als een estafettestokwerden doorgegeven

aan literatuurminnende FB-vrienden. U
komt opvallend vaak in die lijstjes voor. Met
verschillendewerken: vanHamerstukken
totBezonken rood, vanVlaamse jaren tot
Kroniek van een karakter…
“Watweet ikdaarnouvan? Ikkendathele
Facebookniet.Maaralshetwaar iswat je zegt,
heb ik sporenachtergelaten, enmisschienheb
ikdusniet geheel voorniets geleefd.Maarnog-
maals: literair ben ikgeenmislukt schrijver,
maatschappelijkwel.”

DankzijHet hout zult u nog geld verdienen
met de katholieke kerk. Een vorm van
schadevergoeding voor uw jeugdtrauma.
“Het katholicismeheeftmegevormd,net zoals
Indië, Batavia ende Jappenkampen (ook leit-
motiven inBrouwers’ oeuvre,MVDS)meheb-
bengevormd.Maar ikhebaandepensionaten
geen traumaovergehouden.Ende schadedie
erberokkend is, valt niet goed temaken.
“Ik vindhet katholicismeverachtelijk, zoals

ik alle religies verachtelijk vind.Datmijn
oudersmij, enookdeanderekinderenvanons
gezin, indie cruciale tienerjarennaar eenpen-
sionaathebbengestuurd, neemikhen tot van-
daagkwalijk.Hetwasnietnodigomonsnaar
zo’nkil enwereldvreemdoord te sturen,waar
weeenhelemaandmoestenblijvenendaneen
weekendnaarhuismochten.Nee, ikdenkniet
met liefdeaanmijnouders terug.Albegrijp ik
dat ookzij hungeschiedenismeedroegen,
zoalsde Jappenkampen.
“Nadeoorlogkeerdenwevan Indonesië

naarNederland terug. Ikhebdepechgehad
dathet indie tijd voor Indischemensen in
Nederlandbon tonwasomhunkinderennaar
eenkostschool te sturen.Metdiekeuzegaven
zeaan tot debeterekringen tebehoren, ookal
wasdathelemaalniethet geval.
“Zelfs de kerstdagenbrachtenwe tussen de

broeders door. De kleinste jongenmocht het
kindje Jezus in de krib leggen.Gelukkigwas ik
die kleinste jongenniet. Ikwaswel een goede
misdienaar. Ik ken dehelemis nog altijd uit
mijn hoofd. Sterker, op zondagochtend – in de
kostschool hetmomentwaaropwe eenbrief
naar onze oudersmoesten schrijven – staat
hier nog altijd de eucharistieviering aan.Niet
dat ik ga zitten omernaar te kijken,maar ik
zet dat tv-programmawel op enword telkens
door een zekeremelancholie overvallen. Ik
betreur dat de eucharistievieringen te veel
toegevingen aandemoderne tijd hebben
gedaan.Waarom is er geenLatijnmeer?
Waaromstaat de priestermet zijn gezicht in
plaats vanmet zijn rugnaar de kerk gekeerd?
Die kniebuigingenhalenhetmystieke eraf. Ze
hadden ervanmoeten afblijven.”

Hebt u in die pensionaten, waar het vaak
stil moest zijn, niet rustig kunnen lezen?
“Nee hoor. Behalve deBijbel – hetOude
Testament is prachtig,met zijn symboliek,
zijn rijke taal, et cetera – en een reeks boeken
die ook in de klaswerden gebruikt, viel er
niets te rapen.
“Inmijn tienerjarenheb ikwel twee keer

een boek de kostschool binnengesmokkeld.
Welkewerkendatwaren?Beloofmedat je
niet zult lachen.Boefje, vanMarie Joseph
Brusse; ik heb dat kwajongensboek zelfs nog.
EnErik of het klein insectenboek vanBomans.
“Toen ik zeventienwas ende deuren van

het pensionaat achtermedichtsloeg, nam ik
de bibliotheekkaart vanmijnmoeder. In de
bibliotheek vanDelft las ik alleswat er in de
afdeling literatuur voor volwassenen te lezen
viel. Ik deed dat zonder enig inzicht of visie. Ik
begonbij de letter a en eindigde bij de z en las
groen en rijp door elkaar. De hele jeugdlitera-
tuur heb ik overgeslagen:Winnetou, Old
Shatterhand ofArendsoog gingen aanme
voorbij.

“Pas in een later stadiumben ik gerichter
gaan lezen:Mulisch, Reve,Hermans... Het
gevolg daarvan is bekend.”

Ubesloot zelf te gaan schrijven.
“Ik vroegmezelf af: waartoe ben ik hier op
aarde?
“Intussen ben ik vijftig jaar schrijver. Je zult

in dit taalgebied langmogen zoekennaar nog
iemanddie dit kan zeggen.
“Ja, ik ben tevreden overmijn aards

bestaan. Ik hebniet stilgezeten. Ik ga niet lui
dood. Ik bennooit gemakzuchtig geweest. Het
evangelie – dat katholicisme zit inme als een
anker in cement – zegt: je dient tewoekeren
met je talenten. Dat heb ik gedaan.”

Is schrijvenmonnikenwerk?
“Heb je hetmanuscript vanHet hout gezien?
Het hangt nu aanhet plafond vanboekhandel
en antiquariaatDemian, inAntwerpen.Dat
boek is het enigewat ik aanhet hoofd vande
tafelwaaraanwenu zitten, heb geschreven. Ik
kan,met dat versleten lijf, de trapnaarmijn
werkkamer nietmeer op.
“In boekvorm teltHet houtbijna driehon-

derd bladzijden. Ik schrijf op grote vellen:
mijnmanuscript telt er negenenzeventig.
Soms, als ik aanhet schrijven ben,moet ik
nagaan of ik een bepaaldwoord of een
bepaalde verwijzing niet al eerder heb
gebruikt. Ik kandie bewuste passage altijd
snel vinden. Ikweet zeer goedwat ophet
drieëntwintigste of het vijfendertigste vel
staat; ik benmijn eigen zoekfunctie.
“Mijnmanuscript herschrijf ik soms tot vijf

keer toe, een contemplatieve bezigheid.
Schrijven doe ikmet inkt. Overschrijvenmet
potlood. Ik kan ookuren– endagenlangnaar
dat ene juistewoord zoeken. Ik zoeknatuur-
lijk geen synoniemen. Ik zoek dat ene juiste
woord dat ik, als ik het heb gevonden, in de
desbetreffende zin, alinea, context giet. Soms
blijkt datwoord, of die beschrijving, dan toch
onbruikbaar. Danbegin ik opnieuw.Die traag-
heid is essentieel.”

In uw jongstemanuscripten valt op dat u in
grote, hoekige letters schrijft.
“Dat komt door die kleine herseninfarcten die
ik heb gehad, een aantal jaar geleden, toen ik
midden inmijn romanBittere bloemen zat.
Aanvankelijk konmijn rechterhandhelemaal
nietsmeer. Zelfs een aansteker pakken – ik
rooknog steeds als een ketter, nou en? – kon
ik niet. Datmaaktemewanhopig.Watmoest
ik zondermijn vak? Ik, diewil schrijven tot ik
erbij neerval? Ik kon tochniet gaan zitten sta-
ren enniet langer doenwat ikmijn hele leven
had gedaan?
“De fysiotherapeut heeftme geholpen, hij

heeftmijn handmaandenlang kleine, elektri-
sche stoten gegeven.Geleidelijk aan kwamer
weer enige beweging in.Maar ikmoestmezelf
echt tot het schrijven dwingen.Hele vellen
heb ik volgeschrevenmet de letters a en b, net
een kind.”

U zoumet uw linkerhand, diewel nog goed
functioneert, ook op een toetsenbord kun-
nen tikken.
“Alsjeblieft! Het komtniet inmeopomper
computer te schrijven.Wiemet de computer
schrijft, is van zijn tekst verwijderd; tussenhet
schermende vingers ophet toetsenbord
gaapt een kloof. Die afstand tussenmij en
mijnwoorden verdraag ik niet.
“Het is niet alleen afstand in ruimte. Als ik

met de pen schrijf, vloeit de inkt alsmijn
bloed ophet papier. De inkt ismijn hartslag,
hij druktmijn gemoeduit ophet blad: je ziet
de vlekken, de doorhalingen, de krullen die
verbanden aanduiden...
“De computerwerkt,wereldwijd,met stan-

daardlettertypes, die ophet scherm, verticaal,
aan je verschijnen, of doormachines geprint
worden. Er zit geen karakter in dat resultaat.
Wat je schrijft ziet er, door die sterieleweer-

gave, ook al vanmeet af aan als een boekuit,
puur bedrog.
“Je gaatmij niet vertellen dat deze techno-

logie geen invloedheeft ophet uiteindelijke
werk. Ikmerk bij de jongere generatie schrij-
vers – nee, ik noemgeennamen – een gemak-
zucht op, een te snelle tevredenheid. Ze stellen
niet de vraag of het nog beter kan. Ze zoeken
niet dagenlangnaar dat enewoord of die ene
juiste beschrijving.
“Ja, ik heb een iPadje: ik verstuur er berich-

tenmee. Daar houdt het zo ongeveermee op.”

Hebben die infarcten u banger gemaakt
voor de dood die op de loer ligt?
“Ikweet dat het binnenkort voorbij zal zijn.
Morgen. Overmorgen. Binnen afzienbare tijd.
Ik hoopdat het tijdensmijn slaap gebeurt, dat
doodgaan. En ik had in dit huis, in deze omge-
ving,willen sterven.Waarmoet ik, oude
boom, een andere plek vinden omnog tewor-
telen?Mijn advocaten overwegendemoge-
lijkheid tot cassatie. Als diewordt ingewilligd,
blijf ik hier nogwel een poosje in de schaduw
vanhetmonument dat Zutendaal temijner
eer heeft neergezet. Ofmisschienmoet dat
monument (een kolos van een stenen beeld dat
opeengestapelde boeken voorstelt, gemaakt
door de kunstenaarGerardBijnens,MVDS)nu
ookweg?
“Gwennie en ik praten dagelijks over de

naderende dood.Over de literaire nalaten-
schap. En over de praktische kant. Zemoeten
me verbranden. Ikwil niet begravenworden.
Ik benbang voor die kuil, ik heb angstdromen
vanmezelf, liggend in die kuil,met een dood
lichaam,maarmet een geest die blijft door-
draaien. Die gedachtemaaktme claustrofo-
bisch.
“Jemoet eens zo’n begraafplaats bezoeken.

Soms zijn de grafkuilen tot driemeter diep.
Dan lig je daar, opgesloten in die kist.
Cremeren, dat is een klus van zevenminuten
enhet is klaar.
“Onlangs hebben ze inAmsterdamnog een

kerk gerestaureerd. Stootten ze opde schedel
vanRembrandt en opde botten vanVondel.
Ook dat vind ik een ondraaglijke gedachte, dat
ze zelfs na honderden jarenniet van je kun-
nen afblijven.”

Umaakt het zichzelf ook niet gemakkelijk.
U hebtmetHet hout voormisschienwel de
meest veeleisende literaire tekstvorm, de
roman, gekozen. U had een brievenboek
kunnen samenstellen, een polemiek kun-
nen voeren, zich aan korte verhalen of een
novelle kunnenwijden. Misschien zelfs
gedichten kunnen schrijven. Iets wat, even-
tueel, minder fysieke kracht vereist?
“Zowerkt het niet. Iets dient zich aan. En je
begint tewerken.
“Poëzie is trouwens het enige literaire

genre dat ik nooit heb beoefend. O, en ik heb
nooit theaterteksten geschreven, dat ook. Ik
kanhet niet. Het luktmeniet, wat jammer is,
want toneelschrijvenwordt, in tegenstelling
tot alle andere tekstvormen, goed betaald.
“Werkenvanmij dieopgevoerdworden,

zoalsBezonken rood enZonsopgangenboven
zee, zijndooranderen tot theateromgebouwd.
“Enpoëzie: ach, ik zal zeggendat er een

aantal probeersels ondermijnmatras liggen,
enhet is aan jou omdat te geloven of niet.
Natuurlijk ligt de taalgevoeligheidme.Maar
poëzie isme te klein. Ik heb ruimte nodig.
“Het houtwas trouwens voorbestemdom

eenopera teworden.Matthijs Vos, een
Nederlandse componist, wilde samenmetmij
een opera schrijven.Maar hij haakte halver-
wege af.”

Uhoudt van opera. En dan bedoel ik: van
aangezette emoties, aangedikte symboliek
en vieringen vol grote gebaren. Nog een
restant van het katholicisme.
“Almijn boekenbevattenmuzikaliteit.
Sommige zijn volgens eenmuzikaal stramien

‘Ik schrijf altijdmet pen.
De inkt vloeit alsmijn
bloed ophet papier.
De inkt ismijn hartslag’

‘Ikwil niet begravenworden.
Ik ben bang voor die kuil,
ik heb angstdromen vanmezelf,
liggend in die kuil,met een dood
lichaam,maarmet een geest
die blijft doordraaien’
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opgebouwd. InGeheime kamers speelt een
operazangeres eenhoofdrol. In almijn boe-
ken lees je trouwens ookmijn schilderstalent,
verbaalweliswaar.
“Ik zieHet hout nog altijd als een opera. Of

als een film. Er is nognooit een boek vanme
verfilmd.Dat vind ikwel jammer. Toen
Geheime kamersuitkwam, is er lange tijd
sprake van geweest omdat boek te verfilmen.
Daarnaheb ik er nooitmeer iets van gehoord.
“Ik zouheel graagwillen datHet hout ver-

filmdwordt. Dat zou ik nogwelwillenmee-
maken. Ik zie alles ook al heel goed voorme.
De kunst van de romanschrijver bestaat er
juist in omdedingen endemensen zo te
beschrijven dat ze tot levenworden gewekt. O
ja, en Stijn Coninxmoet die film regisseren,
dat spreekt voor zich. Coninxheeft Boons
PieterDaens verfilmd.”

Uhebt de afgelopen vijftig jaar zogoed als
alle literaire genres beoefend. In welk voelt
u zich hetmeest thuis?
“Mijn oeuvre staat daar, het vult twee kasten
opde gang, nabij het toilet. De boekendie ik
heb geschreven zijn goed,maar het echte

meesterwerkmoet nog komen.Dat denk ik
nog altijd.
“Toen ik aanDe zondvloedbezigwas, dacht

ik: hiermoet alles in staan, ditmoet literair
voortreffelijk zijn.De zondvloedbenadert voor
mij hetmeestmijn idee van eenmeesterwerk.
Het is de romanwaarover ik hetmeest tevre-
den ben.Acht jaar heb ik eraan gezwoegd.
Vooral de vormwas zweten: hoe krijg je al die
lagen en verhalen verteld?Omdaarin te sla-
genheb je een enorme concentratie nodig.
“Vele boekendie ik heb geschreven, blijken

uiteindelijk niet de symfonie te bevatten die ik
hoorde toen ik ermee bezigwas. Ze voldoen
niet aanhet beeld dat ik vanhen vooropge-
steld had.Dat hoort bij het vak: het resultaat is
altijdminder dan je voor ogenhad, zelfs bij
eenmeesterwerk.
“Maar om terug te komenop je vraag: ik

vindmezelf in de eerste plaats een essayist,
veelmeer dan een schrijver. Ikwerk ook veel
liever aan essays dan aan een roman.
Essayistiek – zoalsDe laatste deur. Essays over
zelfmoord in deNederlandstalige letteren
(1983) – is een sterk ondergewaardeerd genre.
Alleen al voor die essays heb ikme vijf jaar

lang grondig gedocumenteerd, als eenweten-
schapper. Dus alsmensendandenkendat een
boek als een geschenkuit de lucht komt val-
len...
“Een roman is een groot avontuur. Jeweet

nietwat er zal gebeuren. Een essay vereist
strakke beteugeling. Net zoals een polemiek.
Die begin jemet kwaadheid:waaromben je
kwaad,watwil je de ander verwijten,waarwil
je uitkomen, enwat zijn jemuurvaste argu-
menten.
Ik heb veel lol aan polemiek beleefd,maar

het genre, dat trekken vanhet cabaret bezit,
wordt vandaagnietmeer beoefend.Hetwerd
überhaupt al zeer sporadisch beoefend, door
Lodewijk vanDeyssel enW.F.Hermans, bij-
voorbeeld. Terwijl het eenmooi genre is.
“Mijn grote polemiek over deTaalunie,

waarin ik schuimend van leer trek tegenhet
Nederlandseministertje Plasterk (Ronald
Plasterk, de toenmaligeNederlandse PvdA-
minister vanCultuur, tegenwoordigminister
vanBinnenlandse Zaken, red.), leest als een
roman,maarwas veelmakkelijker om te

schrijven (dit vloekschrift kreeg de titel
Sisyphus’ bakens’,MVDS).”

Volgend jaar wordt deGrote Prijs voor
Nederlandse Letteren, van de Taalunie,
weer uitgereikt. Uweigerde hem in 2007
omdat u het bedrag van 16.000 euro ver-
nederend vond. Dat bedrag is dankzij uw
interventie enwaarschijnlijk ook dankzij
Sisyphus’ bakens, nu tot 40.000 opgetrok-
ken. De kans bestaat dat u hem zal winnen.
“Ik heb die prijs destijds vooral geweigerd
omdat ik kabouter Plasterk een verwerpelijk
creatuur vond. BertAnciaux gafme gelijk
toen ik dat bedrag een aanfluiting vanmijn
schrijverschapnoemde.Hij heeftme erover
gebeld en gezegd: ‘Ik schaamme.’
“Ze kunnen, als het omeer en erkenning

gaat, in dit geval beter helemaal geen geld
geven, in plaats van eenbedrag dat slechts
2.000 euromeer is dandeNederlandse debu-
tantenprijs.
“Maar Plasterkmoest zichweer eens auto-

ritair gedragen tegenover deVlamingen, hij
moestAnciauxweer eens kunnennegeren.
DatNederlandse superioriteitsgevoel ten
opzichte vanVlaanderen is er nog altijd. Dat
verdraag ik niet.”

Uhebt zich anders, in polemieken, geen
enkelemoeite gespaard omVlaamse
auteurs demantel uit te vegen. Toen u bij
uitgeverij Manteauwerkte, hebt umeer-
dere Vlaamse auteurs verweten dat ze hun
taal niet beheersten, knoeiers waren.
“Dat is lang geleden. En een aantal zakendie
ik toenheb gehekeld, zijn intussen veranderd.
Ik heb inHet houtbewust Zuid-Nederlandse
woorden opgenomen –plaasteren, nefast en
nog eenhandvol andere. Bij de uitgeverwil-
den ze die er natuurlijkmeteenuithalen, dat
is de reflex.Maar zemoetenniet aanmijn
woorden komen.Mijn taal is vanmij, ze is
mijn huis.”

‘Mensenwillen zo graag
geloven dat een boek als
een geschenkuit de lucht
valt – plof, daar hebben
we erweer eentje’

‘Een verfilming van ‘Het hout’,
dat zou ik nogwelwillen
meemaken.Uiteraardmoet
Stijn Coninx regisseren. Coninx,
demandie Louis Paul Boons
‘PieterDaens’ heeft verfilmd’

● Jeroen Brouwers: ‘Onlangs stootten ze bij de restauratie van een kerk inAmsterdamop de schedel vanRembrandt. Ondraaglijk, dat ze zelfs na honderden jaren niet van je kunnen afblijven.’
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