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Wat is een belangrijk kinderboek voor
u geweest?
,,De kleine prins van Antoine de Saint-Exupéry.

Die sprookjesachtige eigen werkelijkheid

waarin de held met fantasiepersonages sprak,

daar kon ik me in hoge mate mee identificeren.

Ik voelde me zelf ook vaak een kleine prins,

wakker geworden op een andere planeet.”

En in uw puberteit?
,,Ik leefde in een wereld waarin seksualiteit

nooit werd benoemd. En toen kwam Turks

Fruit. Ik was 16 en had nog nooit zoiets gelezen.

Het werd mijn eigen privé-pornografie, een op-

windend boek waarin ik mijn ontluikende sek-

sualiteit helemaal kwijt kon. Ik kon het niet

lezen met mijn handen boven de dekens. Toen

ik later zelf erotische verhalen ging schrijven,

hield ik altijd voor ogen hoe Wolkers ze schreef.”

Las u toen ook al poëzie?
,,Ja, maar ik heb die zelf moeten ontdekken.

Mijn leeftijdsgenoten lazen geen gedichten.

Er was wel één docent die me de liefde voor de

Duitse Romantiek bijbracht.”

Is er een dichter op wie u zelf vaak terugvalt?
,,Een dichter en kunstenaar: Armando. Hij is

mijn grote liefde. Het temperament dat uit zijn

schilderijen spreekt, het ironische, knettergekke

en tegelijkertijd dreigende brengt me op mijn

eigen spoor. Ook de humor in zijn absurdisti-

sche dierenverhalen heeft mij sturing gegeven.”

Als Dichter des Vaderlandsmoet u de
actualiteit op de voet volgen. Is er nog tijd
voor romans?
,,Nee. Sterker nog, ik voel momenteel een soort

weerzin tegen hedendaagse fictie. Ik heb meer

zin in realisme dan in bedenksels. Ik heb voe-

ding nodig om naar het nu te kijken, om de

onderwerpen die het nieuws domineren in een

context te plaatsen.

,,Poëzie is daarbij wél een behulpzaam mid-

del. Een goede dichter zet je stil en op scherp,

waardoor je anders naar de wereld leert kijken.

Zoals de Zuid-Afrikaanse Antjie Krog, die ge-

dichten schrijft over een land van economische

ongelijkheid en taalstrijd. In die actuele, ge-

welddadige situatie blijft zij toch oog houden

voor de schoonheid. Dat moet een Dichter des

Vaderlands ook kunnen.” —Pam van der Veen
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→ Stemmen op úw belangrijkste boek?
Zie belangrijksteboek.nl
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