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Na mijn schooltijd bleef ik gedurende een tijdsbestek van tien 
jaar naarstig op zoek naar dat persoonlijke onderwerp, en ik 
schreef lustig over mijn kinderlijke fascinatie met spontane ont
ploffingen, moerassen, piranha’s, builenpest, tijdcapsules, de eve
naar, verstekelingen, reuzenoctopussen, narcolepsie en de missie 
die ik als zeventienjarige op me nam om alle gebochelden in de 
stad op te sporen (we hebben er twee). Ik schreef ook over mijn 
kortstondige affaires met biseksuelen van beide seksen en hoe ik 
het soort baantjes kreeg dat meestal voor illegalen was wegge
legd of voor gedetineerden op proefverlof. Ofwel: hoe ik onder 
aan de ladder begon en me van daaraf zijwaarts bewoog, van 
bordenwasser in een Italiaans restaurant tot bordenwasser in een 
Japans restaurant, van verkoper in een sportzaak tot verkoper 
in een dierenwinkel enzovoorts; ik werkte bij hulplijnen, in fast
foodrestaurants, waar ik in bedrijfstenue mensen wegstuurde die 
bij ons naar de wc wilden, ik wachtte op klanten die bij ons de 
weg vroegen naar de concurrent, ik kreeg het op mijn heupen van 
mijn collega’s met hun wezittenallemaalinhetzelfdeschuit
tjekoppen en ik volgde de instructies van leidinggevenden die te 
bescheten waren voor de strop of het scheermes en een einde aan 
hun leven probeerden te maken door zich als terminale klootzak 
te gedragen. Het probleem was tweeledig: geen van mijn schrijf
sels wilde deugen en door het surrogaatleven dat ik leidde, hield 
ik alles en iedereen op een prettig afstandje. Ik zocht geen partner, 
ik exploiteerde mensen, ik ging geen relaties aan, ik had escapa
des. Ik kreeg het vermoeden dat er zich in mijn ziel een carnivoor
achtige duisternis had ontwikkeld die de nieuwsgierigheid naar 
de zijlijn had gedrukt, dat ik opzettelijk voor twaalf ambachten, 
dertien ongelukken had gekozen en doelbewust mannen en vrou
wen oppikte die totaal niet bij me pasten; het ging me gewoon om 
een wip en een lik in goedkope hotelkamers in de hoop op mate
riaal voor een boek. Het onverwachte uitroepteken achter deze 
periode diende zich aan op de ochtend dat ik wakker werd naast 



29

een serveerster met een barcodetatoeage op haar bleke vel, die me 
verweet dat ik geilde op sterren toen ik stiekem de deur uit wilde 
sluipen. Ik draaide me om. ‘Hoezo? Ben je beroemd dan?’ vroeg 
ik. Ze bleek een seizoen te hebben meegedraaid in een tvsoap
serie en dacht dat ik haar leuk vond om haar ‘roem’. Toen ze 
doorkreeg dat ik niet wist wie ze was, schoot ze in de lach, wat ik 
nogal onweerstaanbaar vond. Tess heette ze, en elf maanden later 
stond ik als haar echtgenoot in de verloskamer, haar hand stijf om 
de mijne geklemd, in een telaatvooreenruggenpriksituatie ter
wijl zij in allerijl werd voorbereid op de komst van de enige echte 
ster. Terwijl Tess snikkend onze kakelverse, brullende, rode baby 
Sonja in haar armen hield, voelde ik hoe zich onder al mijn liefde, 
ontzetting en adoratie een drukkende prop in mijn borst vormde, 
het inzicht dat ik nu als schrijver moest slagen wilde mijn ambitie 
niet voor altijd een hobby blijven.
 Mijn gesigneerde exemplaar van In alles een kunstenaar was 
mijn bijbel geworden en voorzag me van allerlei conflicteren
de adviezen, zoals: Een muze kan inspirerend, maar ook funest 
zijn – onbewust, zoals een foute man met een onweerstaanbaar 
charisma, of afschrikwekkend, zoals een lustmoordenaar, en: 
‘De inspiratie van de muze’ is het ‘alleen maar orders opvolgen’ 
van het creatieve scheppingsproces, en: Als je Ideeën zoekt, be-
denk dan dit: veel mensen gaan dood door te hard persen op de 
wc. Tureluurs besloot ik mijn driekoppige gezin als onderwerp 
te nemen. We waren naar een buitenwijk in een industriezone 
verhuisd en bewoonden een klein appartement met een roestige 
tweedeursCelica op het grasveldje voor de deur, vliegende kak
kerlakken in de huiskamer en een door kraaien belegerd Frans 
balkon. Naarmate de jaren verstreken en ik maar bleef schrijven 
over het nukkige, volhardende gebrul van de eerste kinderjaren 
of over de druppelende kraan die het huwelijk heet of waar dan 
ook over – rampspoeden en bloedoranje zonsondergangen in 
mijn land; de genociden van weleer en de kampvuurtjes van het 
Leger des Heils; het nieuwe Australië waar al vijftig jaar geen sto
icijn meer te bekennen viel – wist ik dat ik nog altijd zoekend was 
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naar mijn heilige graal, mijn persoonlijke onderwerp.
 Sterker nog, telkens als ik midden in een verhaal zat, kreeg 
ik een optater van een zin uit In alles een kunstenaar; het wilde 
me maar niet lukken een goed verhaal te verzinnen en dat op 
een overtuigende en originele manier neer te zetten. Ik kon geen 
pakkende plot bedenken, de dialogen vlotten niet, de personages 
kwamen niet van de grond, dus toen ik tot de slotsom kwam dat 
de gebruikelijke, conventionele roman een gefabuleerd en voor
spelbaar anachronisme was geworden waarmee ik mijn tijd zat te 
verbeuzelen, werd ik door Morrells boek stevig op mijn nummer 
gezet: Wat kunstenaars van kunst vinden, is altijd gebaseerd op 
hun eigen tekortkomingen als kunstenaar; het vuur waarmee ze 
hun theorie verdedigen is recht evenredig de ernst van hun te-
kortkomingen. Nadat ik een keer had besloten te breken met de 
geijkte opvattingen over de lineaire verhaallijn en honderd pagi
na’s had volgeschreven met fragmenten, willekeurige passages die 
naar believen in elke volgorde konden worden gelezen, stuitte ik 
op deze uitspraak: Wie door de inhoudelijke kwaliteit van zijn 
werk wordt teleurgesteld, ontwikkelt een overdreven belangstel-
ling voor de vorm. Ik had mezelf voorgehouden dat ik baanbre
kend innovatief bezig was, maar in Morrells boek stond: Wie het 
over zijn kunstzinnige huzarenstukjes heeft, bedoelt doorgaans 
de commerciële risico’s. Niet: ‘Zal dit me lukken?’ maar ‘Zal dit 
worden gekocht?’ Uit pure wanhoop deed ik een poging mijn 
favoriete romanpassages te parodiëren, waarbij ik me meer dan 
eens bezondigde aan keihard plagiaat, en prompt kreeg ik de vol
gende domper: Alleen zij die geen eigen stijl hebben, lappen het 
auteursrecht aan hun laars.
 Mijn toekomst lag achter me. Ik was dertig en liep al tien jaar 
te klooien, permanent gedeprimeerd omdat er al die tijd niets uit 
mijn handen kwam, en ik benijdde Tess’ vrienden uit de filmwe
reld die hun dromen allang aan de wilgen hadden gehangen en 
‘gegroeid’ en ‘geëvolueerd’ waren terwijl ik mezelf elk jaar zag 
veranderen in degene die ik het jaar daarvoor ook al was. En het 
onverbiddelijke ouderschap – een ellenlange reeks zonsopgangen, 
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huishoudelijk werk waar geen eind aan kwam, aparte schema’s 
– trok een zware wissel op ons huwelijk. Wellicht was dat de re
den dat Tess, als we elkaar tegen het lijf liepen – en niet alleen de 
keren dat ik thuiskwam en ontdekte dat ik in absentia weer eens 
veroordeeld was vanwege een misdrijf op huishoudelijk gebied –, 
me met zichtbaar genoegen op mijn tekortkomingen wees, maar 
dan heel subtiel. Misschien was ik overgevoelig en zag ik spo
ken, maar het was alsof alles plotseling een dubbele lading kreeg, 
zoals die avond toen ze me vroeg om voor ik naar bed ging een 
snurkstopper in mijn neus te doen, of die dag toen ik haar vroeg 
of ze mijn rug wilde krabben en haar nagels littekens achterlieten. 
Ook weet ik vrij zeker dat ze mijn trouwring heeft gepikt om me 
te kunnen verwijten dat ik hem kwijt was. Tess had ondertussen 
juist een aura van onafhankelijkheid over zich gekregen die met 
de dag sterker werd. Ze had zich in eerste instantie ingeschreven 
voor pilates om de pondjes van de zwangerschap kwijt te raken, 
maar ze veranderde allengs in een quinoakauwende fitnessma
niak, rekende af met haar neiging tot kleptomanie, ontmoette 
nieuwe mensen en pakte haar studie weer op. Het was alsof we 
op dezelfde trein waren gestapt en ik in de ontkoppelde wagon 
was beland die op de bielzen was vastgeroest. Ik begon haar kwijt 
te raken en hoe verder ze van me afdreef, hoe meer ik besefte dat 
ik van haar hield; en hoe meer ik van haar hield, hoe minder zij 
om mij gaf, zo leek het wel. Op de dag van mijn tweeëndertig
ste verjaardag werd ik zo lam dat ik mijn eigen mond niet eens 
meer kon vinden, en vanwege al die lichte slapers in mijn huis 
sloop ik op kousenvoeten naar de andere badkamer, waar ik al
tijd tijdens het eten stiekem naartoe ging om even geluidloos een 
potje te grienen. Buiten zag ik een gevlekte maan aan de hemel 
staan. Ik viste In alles een kunstenaar uit de prullenbak waar Tess 
het in had gegooid, want het stoorde haar dat ik zo krampachtig 
vasthield aan een oude leraar zonder pedagogische kwaliteiten 
die kunst doceerde maar zelf nooit iets kunstzinnigs had voort
gebracht. Daar had ze een punt, want ik had via Google ontdekt 
dat Morrell zijn dreigement om het leraarschap te verruilen voor 
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een artistieke loopbaan nog altijd niet had verzilverd, maar ik 
was niet bereid om afstand te doen van het instructieboek, dat ik 
beschouwde als een soort alternatief voor de I Tjing, het Boek der 
veranderingen. Wanhopig bladerde ik erdoorheen, hunkerend 
naar een oplichtend pad in de duisternis. En op pagina 86 vond 
ik dit: Verwacht niet te veel als je aan het werk gaat. Houd er 
rekening mee dat je de bruidegom kunt zijn die onverwachts als 
weduwnaar terugkeert van zijn wittebroodsweken. Bingo; zoals 
altijd was het boek een schot in de roos voor mijn psychische 
mankement du jour, ditmaal mijn verlammende perfectionisme. 
Ik was direct geïnspireerd om opnieuw te beginnen. Laatste kans. 
Maar waar moest ik over schrijven?
 Toen, op pagina 99, las ik dit: Als je bent gestrand, daal dan af 
tot op de bodem van het ravijn en graaf daar de idiosyncratische 
gruwel op die je heeft gevormd.
 Dat was het. Ik zou over de dood van Molly schrijven – ik zou 
van mijn verklaring van destijds geen kort verhaal maken, maar 
een complete roman! En in plaats van het perspectief van de rou
wende broer te kiezen zou ik in het hoofd van de moordenaar 
kruipen, van de jonge politieagent. Daar moest ik research voor 
doen. Ik zou gesprekken met agenten voeren, nee, beter nog, ik 
zou met ze naar bed gaan, nee, nog beter, ik meldde me aan bij de 
politieacademie!
 Aldus geschiedde, en er volgde een martelgang van zes maan
den. ’s Avonds schreef ik over de rekruut die zich in het zweet 
trainde, die leerde het verkeer te regelen en met een pistool om te 
gaan, die twee maanden na de diplomauitreiking met zijn auto 
een jong meisje schepte en daarna met de consequenties van zijn 
daad moest leven. Ja, dit was het, dit was een gouden idee, dat 
wist ik zeker. Tot mijn genoegen leek Tess ermee in te stemmen. 
Ze betoonde haar steun door de salontafel te vervangen door een 
bureau en onze huiskamer om te dopen tot schrijversnest. Zij 
kookte of haalde eten en al zette ze met een zuinig mondje een 
bord op mijn bureau en een zuur ‘niet te geloven, zeg, ik lijk je be
diende wel’, toch ging ze elk weekend met Sonja op stap zodat ik 
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het rijk alleen had, en als ik tot diep in de nacht had zitten schrij
ven, liet ze me de volgende ochtend uitslapen. Ik weet nog dat ik 
een keer opkeek van mijn bureau en haar in de deuropening naar 
me zag kijken, met precies die glimlach waar ik al tijden naar 
smachtte.
 Uiteindelijk liep het op de zoveelste mislukking uit. Alle grote 
en kleine uitgeverijen in Australië wezen me af. Niemand zag er 
heil in. Tess dacht dat mijn roman gebrek aan inlevingsvermogen 
en een bijna autistisch inzicht in menselijke drijfveren vertoonde, 
hetgeen ik opvatte als amper verhulde kritiek op mijn problemen 
met het leven in het algemeen. Voor het eerst was ik oprecht de 
wanhoop nabij. Niet alleen had ik mezelf teleurgesteld, opnieuw 
een heel jaar verprutst en de nagedachtenis aan Molly bezoedeld; 
het was ook alsof ik mijn eigen genenkaart op schrift had gesteld 
en die eigenlijk over de hele linie afstotelijk vond. De enige troost 
die ik in In alles een kunstenaar vond, was: Het gebeurt vaak dat 
iemand te laat ontdekt dat het gekozen onderwerp volstrekt niet 
overeenstemt met zijn talent, wat neerkomt op een fatale ziekte 
die pas na het overlijden kan worden vastgesteld. Deze keer nam 
ik geen genoegen met een aforisme als antwoord – ik moest het 
van de man in kwestie zelf horen, dus zond ik een exemplaar van 
mijn boek aan de heer Angus Morrell, p/a de afdeling Kunst van 
Zetland High, die hij in zijn eentje bezette. Twee maanden later 
belde hij me op. Ik had de man in geen vijftien jaar gesproken.
 ‘Redigeren is met forensische kalmte een autopsie op je eigen 
lichaam plegen,’ zei de heer Morrell met zijn cafeïnestem bij wijze 
van begroeting, ‘en als je geen goede redacteur bent, ben je als 
een chirurg die op het slagveld de verkeerde arm aanzet. Hoe dan 
ook, hier is het bij de conceptie al misgelopen. Dit boek is in feite 
een softenonbaby, om je de waarheid te zeggen, en op dit moment 
is de tragische held van het boek de auteur die zelfs bij de perso
nages medelijden opwekt. Wat je wilt bereiken – en ik dacht dat 
ik het je goed had uitgelegd – is dat de lezer zoiets voelt als een 
heet theelepeltje dat op een mondzweer wordt gedrukt...’
 Ik hing halverwege zijn betoog op. Einde verhaal. Het was al
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lemaal op niets uitgelopen. Bijna op niets dan. Morrell had het 
wat één ding betreft bij het rechte eind: zodra je ergens een di
ploma voor hebt, zit je vast. De huur moest betaald worden. Ik 
was tweeëndertig jaar, ik had een vrouw en een kind om voor te 
zorgen, en nu ik letterlijk elk ongeschoold baantje tegen het mi
nimumloon in Sydney en omstreken had versleten, besefte ik tot 
mijn afgrijzen dat ik mezelf tijdens de researchperiode voor mijn 
roman tot politieagent in New South Wales had omgeschoold. 
Ik was vastgelopen. Daar was mijn vangnet, mijn fuik. En dat, 
waarde lezer, is de stompzinnige reden dat deze passieve en rela
tief luie, angstvallige schrijver – die geen doener is en ook geen 
vechter, noch iemand met bijster veel respect voor de wet – van de 
weeromstuit agent werd.

iii

Het regende. Ik zat in een patrouillewagen met drie nurkse, ge
welddadige volwassenen – mijn collega’s, bij wie ik me nooit 
senang voelde – voor een naargeestig houten huis waarin een 
verwarde en gewapende veertiger zijn zoontje een fatale afram
meling had gegeven en nu de deur had gebarricadeerd. In de 
verkeerschaos in de verte werd driftig getoeterd. In de verwaar
loosde tuin voor het huis stond een trampoline op het geelbruine 
grasveld. Voor mijn gevoel begon het op deze dag, maar ik kan 
me ook vergissen.
 Behalve het merkwaardig hoge percentage vrouwen met een 
fetisj voor mannen in uniform, de lol van roekeloos rondrijden en 
het bijna kinderlijke genoegen om achter iemand aan te rennen 
(in het echt blijft er vrijwel nooit iemand staan om met je op de 
vuist te gaan; in het ergste geval haal je achteraf je schouders op 
met een ‘tja, hij is ontkomen’) haatte ik mijn baan als agent. Ik 
haatte de ontluisterende blik in de ogen van kinderen bij huiselijk 
geweld; ik haatte het lukraak dreggen in een rivier; ik haatte de 
aanblik van de verkoolde lijken in ontplofte drugslaboratoria; ik 


