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Een riuier als beest, als bindende
speelt wster een hoofdrol in d.eze

Martin Michael Driessen is oorspronkeliik
en een ongebreideld verteller.

: bent alcoholicus', had zijn arts ge_
: wàërschuwd.Matigdrinkenis

geen oplossing.,U moet totaal met
de gewoonte breken.' Stoppen of doordrinken,
dat is de kwestie. Tijdens een kanotocht in de
Ardennen probeert de patiënt, een niet bijster
succesvol acteur, tot een beslissing te komen.
Eenvoudig is dat niet.

Riyieren v an Martin Michael Driessen (t9S+)
bevat drie novellen met een hoofdrol voor
steeds een andere rivier. Mooi onderwerp. In
Allesfthftzunichts toont de schrilverons een
beestachtige rivier: deAisne, die in de toeristen_
gids gemoedelijk heet. Toch loopt de acteur er
rampzaliginvast. En dan is erooknog dat
drankprobleem. Het besluir lijkt genómen als
hij zijn fles de rivierin slingert. Maarvervolgens
ontwil<kelt het verhaal zich tot een eigentijàse
versievan hetVrouwtie van Stavoren en is het
onmogelijk nog aan het lot te ontsnappen.

krocltt of juist als erfscheiding - sfeeds
bundel uon grote k/osse.

Reis naar de madn ontsluit de
wereld van de Duitse stamvlotters
in de woege zoste eeuw. Een onge-
kende pracht doemt op in een
landschap van loof, hout, rivieren
en hardwerkende kerels in
hemdsmouwen. De Wilde Rodach,
zoals de rivierhier heet, bruistvan
levenslust, net als de jongens Kon-
rad en Julius.

De een stijgt sneller op de
maatschappelijke ladder dan de
ander, toch blijven ze ell<aarzien.
De rivier is het bindmiddel in
hun kameraadschap en in hun
beider carrières. AIs de oorlog uit-
breekt, vluchten de twee, oudere
mannen inmiddels, op een vlot
over de rivier. Doel is om naar Ne-
derland af te zakken. Julius zou
Joods zijn. Laterwordt duidelijk
dat er een andere reden is om uit
Duitsland te vertrekken. Hoe ver-

der ze stroomafiaraarts varen, hoe
definitiever zij het verleden ach_
ter zich laten.

Driessen stelt de levensloop van
beide jongens voor als de stroom
van een rivier. Dat is geen novum,
maar wel vreselijk goed gedaan.
Zijn beeldende verteltrant be_
werkstelligt waar spel«akel:,haast
achteloos stapte hij van stam tot
stam om met zijn gewicht te stu_
ren. Het vlot schoot de kolkende
watermassa in, de waaiervan
stammen rees op uit het schuim
als de staartvin van een grote dui-
kende vis.'Zo gaàt her nog even
door in dit decorvol donkere spar_
rentakken en glinsterend water. Je
kunt het hout haast ruiken.

In het derde verhaal fungeert de
riyier als erfscheiding tussen het
land van twee families die genera_
tie na generatie met elkaar over_
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