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Het waren hectische dagen, nadat mijn roman De goede zoon met de Libris 

Literatuur Prijs was bekroond. Omdat een roman zelf geen dankwoord kan 

uitspreken, geen interviews kan geven en geen bezoeken aan boekhandels 

kan brengen, moest ik al die taken op mij nemen, als degene die het meest 

direct bij de totstandkoming van het boek betrokken was geweest. 

 

In die eerste weken heb ik veel boekhandels van binnen gezien. Soms 

twee, drie op een dag. Zelf heb ik geen rijbewijs, maar gelukkig werd ik 

gereden door medewerkers van mijn uitgeverij. Ik zit wel eens vaker bij 

iemand in een auto, maar ik had niet meer zoveel snelwegen gezien sinds 

de jaren tachtig, toen ik nog veel liftte. Alle snelwegen leken in de 

tussentijd van extra banen voorzien, er waren nieuwe bijgekomen, met 

handige op- en afritten, soepele splitsingen en gestroomlijnde 

knooppunten. Wat een briljant systeem, dat hele netwerk, veel beter dan 

het openbaar vervoer eigenlijk.  

 

De toernee langs boekhandels en zaaltjes en festivals ging na die eerste 

weken in een iets rustiger tempo door en is nog steeds niet afgelopen. 

Ondertussen houd ik vol dat dit succes me niet veranderd heeft maar na al 

die signeersessies kan ik niet ontkennen dat in de loop van het jaar mijn 

handtekening steeds is groter geworden.  Een maand geleden had ik voor 

een handtekening al een dubbele pagina nodig, en inmiddels heeft mijn 

uitgever noodgedwongen speciale edities van mijn boek uitgebracht met 

een reusachtige uitvouwpagina die hopelijk de komende maanden mijn 

handtekening zal kunnen opvangen.  

 

Dit zegt waarschijnlijk iets, en niet veel goeds, over de groei van mijn ego 

na de toekenning van de Libris Prijs. Hopelijk komt het ooit nog goed. 

Inmiddels bezoek ik zo nu en dan een psycholoog om wat lucht uit mijn 

ego te laten ontsnappen maar eerlijk gezegd zijn we met z’n tweeën nog 

steeds op zoek naar het ventiel. 

 

Het blijkt maar weer eens dat schrijven een ongezond beroep is, bij uitstek 

geschikt voor mensen die hechten aan een vertekend zelfbeeld. Gelukkig 

heb jij daar als lezer niets mee te maken. Al die schrijvers, uitgevers, 

boekhandels en snelwegen zijn slechts een noodzakelijk kwaad om tot 

stand te brengen waar het om gaat bij de literatuur: jij met een boek in je 

handen, in een stoel, op de bank, lezend. De rest is ruis. 


