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‘Al het goede in
Engeland
hebben we te
danken aan open
grenzen’
In Max Porters Lanny krijgt
de natuur het laatste woord.
Een gesprek over schrappen,
zingen en bomen
knuffelen. KATH Y MATHYS
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‘D

ode Papa Scheurwortel
ontwaakt uit zijn staande
slaapje, rekt zich een ak
ker breed uit en schraapt het
droomdroesem af, aardwas die
glinstert van de dikke klodders
vloeibaar afval.’ Vanaf de openings
zin van Lanny weet je dat je te
recht bent gekomen in een wereld
waarin alles mogelijk is. Schrijft
Max Porter proza, poëzie of mis
schien toch theater? Wat maakt
het uit? Zijn tweede boek is een
feestje voor de oren en het hart,
een feestje, zo benadrukt de schrij
ver, waarop iedereen welkom is.
‘Dat laatste is essentieel. Ik
hoop dat het boek warm is en lief
devol, dat mensen niet denken:
“Dit is te moeilijk voor mij.” Ik ver
wacht van mijn lezers een zekere
inspanning, maar ik schrijf geen
boeken die zo experimenteel zijn
dat niemand ze begrijpt. Van bij
het begin weet je dat dit een boek
wordt over taal, waarin de vraag
rondzingt: gebeurt dit echt of
niet?’
In 2016 behaalde Max Porter
een onverwacht succes met Ver
driet is het ding met veren, over
een vader en zijn twee zoontjes die
na de dood van de moeder be
droefd achterblijven. Ze krijgen be
zoek van Kraai, een fabeldier dat
bij hen blijft tot ze alleen verder
kunnen. Het boek kreeg de Dylan
Thomas Prize.
Lanny ligt in de lijn van Porters
eersteling. Het is een gecompri
meerd boek waarin de personages
om de beurt aan het woord zijn en
waarin de woorden tuimelen en
swingen. Dode Papa waart rond in
een Engels dorpje waar hij flarden
opvangt van gesprekken. Hij zet
zijn zinnen op Lanny, een jongetje
dat uitzonderlijk veel voeling heeft
met de natuur. Dode Papa neemt
Lanny mee en het dorp blijft aan
geslagen achter.
‘Ik had een begin’, vertelt Porter,
die net zo innemend is als zijn ver
halen. ‘Vijftien jaar geleden schreef
ik een gedicht over een vreemde,
intuïtieve vriendschap tussen een
oude man en een jongen en over
wat anderen daarvan vonden. Dat
was mijn basis voor Lanny. Dode
Papa heb ik recent toegevoegd.’
Voor Porter voelt Lanny als een
logisch vervolg op zijn eerste boek.
Opnieuw brengt hij die mix van fa
bel, theater en lyriek. ‘Bij mijn eer
ste boek waren de personages ge
baseerd op het gezin waarin ik op
groeide. Nu moest ik ze zelf verzin
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nen. Dat was spannend, opwin
dend. Ik ken niet veel mensen zo
als Robert, de vader van Lanny.’
Porter praat zoals hij schrijft:
associatief, als een free jazzmuzi
kant. Je krijgt de indruk dat hij
ontzettend blij is met de goede
ontvangst van zijn boeken, maar
dat hij net zo goed zou doorgaan
als hij het moest stellen met
slechts een handjevol lezers. ‘Als je
waarachtig werk wil maken, mag je
je niet te druk maken om de recen
sies die mensen achterlaten op
Amazon. Als je je door alles laat
raken, ga je eraan kapot. Ik hou er
van om bezig te zijn, ben dol op
handenarbeid en ambacht. Als ik
niet aan het schrijven ben of bezig
ben met de kinderen, schilder ik
tegels, borduur ik of werk ik in de
tuin.’
Dode Papa Scheurwortel heeft
voyeuristische trekjes. Deelt hij die
met u?

‘Zeker. In essentie is Dode Papa
een romanschrijver. Net als ik is
hij geobsedeerd door de manier
waarop mensen praten, hun
woordkeuzes en uitdrukkingen. En
net als ik is hij democratisch met
zijn aandacht. De preek van een
priester is net zo belangrijk als een
aangebrande grap die iemand ver
telt. Eigenlijk ben ik jaloers op Do
de papa. Je zou me dolgelukkig
maken door me met een tijdmachi
ne naar 1150 te katapulteren zodat
ik kan luistervinken. Reken maar
dat ik op zoek zou gaan naar ge
wone families om te horen welke
verhalen ze hun kinderen vertellen
voor het slapengaan, en niet naar
paleizen vol koningen.’
In tegenstelling tot zijn ouders en
de dorpsbewoners krijgt Lanny
geen stem. We horen enkel hoe an
deren over hem praten.

‘Lanny is het enige personage
over wie ik niet veel heb nage
dacht. Hij is een afwezigheid, een
holte in het boek. Ik weet wél wat
anderen van hem denken. Zijn
moeder beschrijft de haartjes op
zijn knieën, zijn gezang. De dorps
genoten vinden allemaal iets van
hem. Ik zie hem als een spiegel die
reflecteert wie de kijker is. Het
idee dat elke lezer zijn eigen Lanny
schept, vind ik geweldig. Vooral
mannelijke recensenten schrijven
dingen als “Lanny is soms irritant”.
Op dat moment nemen ze Roberts
gedachten over zijn zoon voor
waar aan. Vrouwen snappen beter
waarom ik Lanny oningevuld heb
gelaten.’
‘In een vroege versie van het
boek had ik de neiging om Lanny
meer body te geven. Gelukkig wees
mijn redacteur me erop dat ik die
fragmenten niet nodig had. Bij
mijn eerste roman maakte ik de
zelfde fout en beschreef ik in detail
hoe de moeder van de jongetjes
doodgaat. Toen ik dat stuk toe
voegde, hoorde ik de zoontjes roe
pen: “Nee, niet doen! Wij willen
zelf onze mama scheppen.”’
‘Ik geloof echt dat het mijn be
langrijkste taak is als schrijver om
dingen weg te laten. Voor ik full
time schrijver werd, werkte ik als
redacteur en in hart en nieren ben
ik dat nog steeds. Ik ben al aan het
schrappen nog voor ik iets op pa
pier zet.’
Lanny’s vriendschap met een oude
kunstenaar laat zien hoe belangrijk
het is om altijd te blijven spelen.
Zijn we die vaardigheid kwijt?

‘Ik vind van wel. Als we meer
zouden spelen, zou het kantoorle
ven er anders uitzien, de politiek.
Bij Shakespeare is de dwaas de in
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