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Het begon allemaal met iemand die verkeerd verbonden was, de
telefoon die in het holst van de nacht drie keer rinkelde, en de stem
aan de andere kant van de lijn die vroeg naar iemand anders dan hij.
Veel later, toen hij in staat was om na te denken over de dingen die
hem overkomen waren, zou hij tot de slotsom komen dat niets echt
bestond behalve het toeval. Maar dat was veel later. In het begin waren
er alleen maar het voorval en de gevolgen ervan. Het gaat er niet om of
het anders had kunnen lopen of dat alles bij de eerste woorden die de
onbekende sprak al vaststond. Het gaat om het verhaal zelf, en of het
al of niet iets betekent hoeft het verhaal er niet bij te vertellen.
Wat Quinn betreft, met hem hoeven we ons niet lang op te
houden. Wie hij was, waar hij vandaan kwam en wat hij uitvoerde
doet er allemaal weinig toe. We weten bijvoorbeeld dat hij vijfendertig
jaar was. We weten dat hij getrouwd geweest was, vader geweest was,
en dat zowel zijn vrouw als zijn zoon dood waren. Ook weten we dat
hij boeken schreef. We weten, om precies te zijn, dat hij detectives
schreef. Hij schreef die boeken onder de naam William Wilson, en hij
produceerde ze in een tempo van ongeveer één per jaar, wat genoeg
geld opleverde om op bescheiden voet in een klein appartement in
New York te wonen. Omdat hij niet meer dan vijf of zes maanden
over een boek deed, had hij de rest van het jaar de tijd aan zichzelf.
Hij las veel boeken, hij bekeek schilderijen, hij ging naar de bioscoop.
’s Zomers keek hij naar honkbal op de televisie, ’s winters ging hij
naar de opera. Niets deed hij echter zo graag als wandelen. Bijna elke
dag, weer of geen weer, hitte of kou, verliet hij zijn woning voor een
wandeling door de stad – nooit met een bepaald doel, gewoon naar de
plaatsen waar zijn benen hem toevallig heenvoerden.
New York was een onmetelijke ruimte, een labyrint met talloze
gangen, en hoe ver hij ook liep, hoe goed hij buurten en straten ook
leerde kennen, de stad gaf hem altijd weer het gevoel dat hij was
verdwaald. Niet alleen verdwaald in de stad maar ook in zichzelf.
Steeds als hij voor een wandeling de deur uitging had hij het gevoel dat
hij zichzelf achterliet; en door zich over te geven aan de loop van de
straten, door zichzelf te reduceren tot een soort blindengeleidehond,
kon hij zich onttrekken aan de dwang tot denken, en dat was het
vooral wat hem een beetje rustig maakte, een weldadige leegte in zijn
binnenste schiep. De wereld lag buiten hem, om hem heen, voor hem,
en de snelheid waarmee ze voortdurend veranderde maakte het hem
onmogelijk om al te lang bij afzonderlijke dingen stil te staan. Het
was essentieel om te blijven bewegen, het ene been voor het andere te
zetten en zich met zijn lichaam te laten meedrijven. Door het doelloze
van zijn gezwerf werden alle plekken aan elkaar gelijk en deed het er
niet meer toe waar hij was. Het fijnst waren de wandelingen die hem
het gevoel gaven dat hij nergens was. Dat was ook het enige wat hij
in feite wilde: nergens zijn. New York was het nergens dat hij om zich
heen had gecreëerd, en hij besefte dat hij niet van plan was om het ooit
nog te verlaten.
Vroeger had Quinn meer ambities gehad. Als jongeman had hij
verscheidene dichtbundels gepubliceerd, toneelstukken en kritieken
geschreven, en aan een aantal lange vertalingen gewerkt. Maar van het
ene op het andere moment had hij al die activiteiten gestaakt. Een deel
van hem was doodgegaan, zei hij tegen zijn vrienden, en hij wilde niet
dat het hem nog zou achtervolgen. Toen ook had hij de naam William
Wilson aangenomen. Quinn was niet meer dat deel van zichzelf dat
boeken kon schrijven, en hoewel hij in vele opzichten bleef bestaan,
was dat uitsluitend nog voor zichzelf.



Hij was blijven schrijven omdat dat naar zijn mening het enige was
wat hij kon. Detectives leken een verstandige oplossing. Hij had weinig
moeite met het verzinnen van de ingewikkelde plots die daarvoor nodig
waren, en hij schreef goed, vaak in weerwil van zichzelf, alsof het zonder
enige inspanning gebeurde. Omdat hij zichzelf niet beschouwde als de
auteur van wat hij schreef, voelde hij zich er niet verantwoordelijk
voor en hoefde hij inwendig ook niet achter het geschrevene te staan.
William Wilson was immers een verzinsel, en al was hij dan in Quinn
zelf geboren, hij leidde nu een eigen leven. Quinn behandelde hem met
eerbied, soms zelfs met bewondering, maar nooit ging hij zo ver dat
hij geloofde dat hij en William Wilson één en dezelfde persoon waren.
Vandaar ook dat hij zich achter zijn pseudoniem bleef verschuilen.
Hij had een literaire agent, maar ze hadden elkaar nog nooit ontmoet.
Hun contact bleef beperkt tot de post, en Quinn had speciaal daartoe
een postbus gehuurd. Hetzelfde gold voor de uitgever, die Quinn alle
honoraria, vergoedingen en royalties via de agent deed toekomen. Op
geen van William Wilsons boeken prijkte een foto, geen een bevatte
een biografische aantekening. Willlam Wilson stond in geen enkele
schrijversgids vermeld, hij gaf geen interviews, en alle brieven aan hem
werden door de secretaresse van zijn agent beantwoord. Voor zover
Quinn kon nagaan kende niemand zijn geheim. Zijn vrienden, die
merkten dat hij niet meer schreef, vroegen aanvankelijk waar hij van
dacht te gaan leven. Hij gaf ze allemaal hetzelfde antwoord: dat hij
fondsen van zijn vrouw geërfd had. Maar zijn vrouw had feitelijk
nooit geld gehad. En hij had feitelijk geen vrienden meer.
Het was al weer meer dan vijf jaar geleden. Hij dacht niet meer
zo vaak aan zijn zoon, en nog onlangs had hij de foto van zijn vrouw
van de muur afgehaald. Heel af en toe ging het ineens door hem heen
wat voor gevoel het geweest was om de jongen van drie in zijn armen
te hebben – maar denken kon je dat niet noemen, het was zelfs geen
herinneren. Het waren fysieke gewaarwordingen, sporen van het
verleden die in zijn lichaam waren achtergebleven en waarover hij geen
zeggenschap had. Dergelijke momenten waren er nu minder vaak, en
al met al leek het tij voor hem te keren. Hij verlangde niet meer naar
de dood. Aan de andere kant kon ook weer niet gesteld worden dat
hij blij was met het leven. Maar bitter stemde het hem in elk geval
niet. Hij leefde, en dat hardnekkige feit was hem langzamerhand gaan
fascineren – alsof hij erin geslaagd was zichzelf te overleven, als leefde
hij nu op een of andere manier postuum. Hij sliep niet meer met
het licht aan, en al vele maanden herinnerde hij zich helemaal geen
dromen.
Het was nacht. Quinn lag in bed een sigaret te roken en te luisteren naar
de regen die tegen het raam sloeg. Hij vroeg zich af wanneer het droog
zou worden en of hij de volgende morgen zin zou hebben in een lange
wandeling of in een korte. De reizen van Marco Polo lag opengeslagen
met de kaft omhoog op het kussen naast hem. Na de voltooiing van
zijn laatste Wilsonroman twee weken geleden was hij in de versukkeling
geraakt. Zijn privédetective, Max Work, had een ingewikkelde reeks
misdaden opgelost, had meermalen klappen gekregen en maar net
weten te ontsnappen, en alle inspanningen hadden Quinn nogal
uitgeput. In de loop der jaren was Quinn heel vertrouwd geraakt met
Work. Terwijl William Wilson een abstractie bleef was Work meer en
meer tot leven gekomen. Van de trits identiteiten die Quinn gekregen
had, diende Wilson als een soort buikspreker, was Quinn zelf de pop,
en Work de levende stem die de hele onderneming zin gaf. Wilson
mocht dan een hersenschim zijn, hij rechtvaardigde toch maar de
levens van de beide anderen. Wilson mocht dan niet bestaan, toch was



hij de brug via welke Quinn van zichzelf in Work kon overgaan. En
langzamerhand was Work een realiteit in Quinns leven geworden, zijn
inwendige broer, zijn makker in de eenzaamheid.
Quinn pakte de De reizen van Marco Polo en begon weer aan de
eerste bladzij. ‘We zullen het geziene noteren zoals het gezien is, het
gehoorde zoals het gehoord is, zodat ons boek een getrouw verslag
wordt, vrij van elke vorm van vervalsing. Zodat allen die het lezen
of horen ervan op aan kunnen dat het niets dan de waarheid bevat.’
Juist toen Quinn op deze zinnen begon door te denken, de stellige
verzekeringen kritisch wilde onderzoeken, ging de telefoon. Veel later,
toen hij de gebeurtenissen van die avond kon reconstrueren, zou hij
zich herinneren dat hij naar de klok keek en zag dat het over twaalven
was, dat hij zich afvroeg waarom iemand hem zo laat nog belde.
Hoogstwaarschijnlijk, dacht hij, was het narigheid. Hij stapte uit bed,
liep bloot naar de telefoon en nam op toen die voor de tweede keer
overging.
‘Ja?’
Het bleef lang stil aan de andere kant van de lijn, en even dacht
Quinn dat er weer was opgehangen. Toen klonk er als van heel ver
een stemgeluid, vreemder dan hij ooit gehoord had. Automatisch, en
tegelijkertijd vol gevoel, nauwelijks meer dan een fluistering en toch
uitstekend verstaanbaar, en zo gelijkmatig van toon dat hij niet kon
uitmaken of het een man of een vrouw was.
‘Hallo?’ zei de stem.
‘Wie bent u?’ vroeg Quinn.
‘Hallo?’ zei de stem weer.
‘Ik luister,’ zei Quinn. ‘Wie bent u?’
‘Spreek ik met Paul Auster?’ vroeg de stem. ‘Ik wil graag Paul
Auster spreken.’
‘Hier woont niemand die zo heet.’
‘Paul Auster. Van Detectivebureau Auster.’
‘Het spijt me,’ zei Quinn. ‘U moet een verkeerd nummer gedraaid
hebben.’
‘Het gaat om een heel dringende kwestie,’ zei de stem.
‘Ik kan u niet helpen,’ zei Quinn. ‘Hier woont geen Paul Auster.’
‘U begrijpt het niet,’ zei de stem. ‘Er is bijna geen tijd meer.’
‘Draait u dan even opnieuw. Dit is geen detectivebureau.’
Quinn hing op. Hij bleef op de koude vloer staan en keek omlaag
naar zijn voeten, zijn knieën, zijn slappe penis. Heel even speet het hem
dat hij zo kortaf had gedaan. Het was misschien interessant geweest,
bedacht hij, als hij de ander aan de praat had gehouden. Misschien
had hij iets over de zaak te weten kunnen komen – misschien had hij
zelfs op een of andere manier kunnen helpen. ‘Ik moet eens leren wat
alerter te worden,’ zei hij tegen zichzelf.
Net als de meeste mensen wist Quinn bijna niets van de wereld van
de misdaad af. Hij had nog nooit iemand vermoord, nog nooit iets
gestolen, en kende niemand die dergelijke dingen wel gedaan had.
Hij had nog nooit een politiebureau van binnen gezien, nog nooit
een privédetective ontmoet, nog nooit een misdadiger gesproken.
Alles wat hij ervan afwist had hij uit boeken, films en kranten. Hij
beschouwde dat echter niet als een nadeel. Hij vond zijn verhalen niet
interessant vanwege hun betrekking tot de wereld maar vanwege hun
betrekking tot andere verhalen. Al voor hij William Wilson werd was
Quinn een fervent lezer van detectives. Hij wist dat de meeste slecht
geschreven waren, dat de meeste zelfs de vluchtigste toets niet konden
doorstaan, maar de vorm beviel hem nu eenmaal, en alleen de zeldzame
allerbelabberdste detectives las hij niet. Terwijl hij in zijn oordeel over



andersoortige werken veeleisend was, streng op het bekrompene af, las
hij deze boeken vrijwel kritiekloos. Als hij ervoor in de stemming was
las hij er zo tien of twaalf achter elkaar. Het was een soort honger die
hem in zijn greep kreeg, een hunkering naar een bepaald soort eten, en
hij hield pas op met eten als hij verzadigd was.
Wat hem aan die boeken beviel was hun gevoel voor overvloed
en zuinigheid. In de goede detectiveroman wordt niets verspild, elk
zinnetje, elk woord betekent iets. En zelfs als het niets betekent,
kan het altijd nog iets gaan betekenen – wat op hetzelfde neerkomt.
De wereld van het boek komt tot leven, bruist van mogelijkheden,
geheimen en contradicties. Omdat alles wat gezien of gezegd wordt,
zelfs het kleinste, onbelangrijkste dingetje, verband kan houden met
de afloop van het verhaal, kan niets veronachtzaamd worden. Alles
wordt essentieel; elke gebeurtenis die het verhaal voortstuwt verplaatst
het middelpunt ervan. Het middelpunt is dus overal, en de omtrek
kan pas getrokken worden als het boek uit is.
De detective is iemand die kijkt, luistert, zich door het moeras
van dingen en gebeurtenissen beweegt op zoek naar de gedachte, het
idee dat een zinnig verband tussen alles legt. In feite zijn schrijver en
detective onderling verwisselbaar. De lezer ziet de wereld door de ogen
van de detective, beleeft de uitbreiding van de details als voor het eerst
gebeurend. Hij is alert geworden op de dingen om hem heen, alsof
die hem iets kunnen zeggen, alsof ze, door de aandacht die hij nu aan
ze besteedt, meer kunnen gaan betekenen dan het simpele feit dat ze
bestaan.
Privédetective. Het woord had een drievoudige betekenis voor
Quinn. Behalve dat het woordje ‘privé’ voor de cliënt stond, duidde
het ook op het ik, de minuscule levenskiem in het lichaam van het
ademende wezen. En behalve het ik van de detective sloeg dat ‘privé’
ook op het ik van de schrijver, de man die vanuit zichzelf de wereld
inkijkt en verlangt dat de wereld zich aan hem openbaart. Al vijf jaar
leefde Quinn in de greep van deze woordspeling.
Hij zag zichzelf uiteraard allang niet meer als werkelijk bestaand.
Als hij al in de wereld leefde, dan was het op indirecte wijze, via de
denkbeeldige persoon Max Work. Zijn detective moest natuurlijk wel
echt bestaan. De aard van de boeken vereiste dat. Quinn mocht zich
hebben veroorloofd te verdwijnen, zich terug te trekken binnen de
grenzen van een vreemde en hermetische wereld, Work bleef in de


