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Wie vindt eenbos nou teliik -
Driessen schriift beter dan
goed
d Arien Fortrin O 1aPril2016
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voor. Maar soms zie je aan een schrijver wat

geweldig schrijven is. Kijk eerst naar de volgende zin

uit Riyieren van Martin Michael Driessen, waarin de jonge houtvlotter Konrad het }icht ziet

worden in het bos. Dan staat er: 'Hoog oprijzende dennen staken in de nevel hun kminen bij

elkaar in de bleke ochtendhemel, als inquisiteurs die over zijn toekomst beschikten.' Dat is

mooi gezegd, goed geschreven. Fenomenaal is echter het zinne§e dat volgt op deze

nevellyriek; .Konradvond de bossen letiik'Het is een zinnetje dat in al ziin eenvoud niet'

alleen de bomen uit de vorige zin iu een ander licht plaatst, maar dat ook gettdgt !'an grote

originaliteit, van het veïmogen om de lerer naar een andere kant te voeÍen dan deze

verwachtte. Want wie vindt een bos nou lelijk? tn gewone boeken zijn bmsen mooi, of donker,

of onheilspellend, of vochtig danwel krakend-uigedroogd - maar leliik?

Natuurlijkbetekent het telijke bs ookiets in de loop

van het verhaal. Voor deze Konrad is er een hoger

honing dan datbos. Niet dat zijn ambities nu zover

reiken: hij wil de beste houtvlotter worden: een man

die op de samengehndenboomstammen
stroomafinraarts vaart, om de koopwaar daarbij de

handelspartners af te leveren. En hij wil een keer de

zee zien. Dat lukt: 'Stel je er niet te veel van vmt',
zegt zijnbaas en reisgenod, eenmanwiens

verlangens lastiger te vervullen zijn dan die van

Konrad.

De houtvlotters zija de helden van oDe reis van de

maan'het middelste stuk vanRivíeren, waarin


