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Begin 2010 ontvreemdt
Sarah Vanhee in een
kleptomane opwelling een
bruinlederen tas van een
onbekende man op de
trein. In de tas zit een
onafgewerkt manuscript
van de nobele doch
onbekende Ierse schrijver
Guillaume Maguire dat de
lotgevallen van een zekere
Claire C beschrijft. Sarah
raakt gefascineerd door de
onaffe Claire en besluit het
manuscript te voltooien
door in de huid van het
hoofdpersonage te
kruipen. In de

hoedanigheid van Claire lanceert ze via sociale media en
post-its in de supermarkt een oproep waarin ze op zoek gaat
naar mensen die Claire wensen te ontmoeten en zelf een
romanpersonage willen invullen. Met de geselecteerde
kandidaten spreekt ze af in een Amsterdams park, voor een
gesprek dat hopelijk kan uitmonden in een dialoog voor de
roman. Het resultaat: een overvloed aan emails, aanzetten tot
scènes, Engelse tekstfragmenten, citaten ... - een janboel
van basismateriaal waarin Sarah Vanhee haar weg niet meer
vindt. Ook merkt ze dat ze té dicht bij Claire C gekomen is
om het overzicht te bewaren. Ze besluit een ghostwriter -
Klara Trajcev - aan te trekken die voor haar het wonderlijke
leven van Claire C in boekvorm kan gieten.

Het resulaat is een drievuldig verslag: de orignele fragmenten
van Maguire, het email-verkeer en een weergave van de
ontmoeting in het park. Juist die meerstemmigheid in
tekstvorm is uitzonderlijk, althans in vergelijking met de
doorsnee hedendaagse roman die jammer genoeg
verbleekt bij zoveel literaire bravoure. Daarenboven herinnert
de kille en tegelijk zinnelijke schrijfstijl aan Peter Verhelst en
Fernando Pessoa - vervreemding lijkt het codewoord.
Tegelijk speelt Vanhee een subtiel en soms grimmig spel met
de lezer: wat is feit, en wat is fictie? Zo blijkt één van haar
correspondenten een bekende Nederlandse schrijfster en
blijft de rol van Klare Trajcev in het verhaal eerder vaag.

'Het wonderlijke leven' tast de grenzen van de (meta)fictie af,
en in navolging van Calvino, Eco en Pirandello ook de
grenzen van de roman. Ondanks het experimentele gehalte,
boet de tekst niets in aan leesplezier: de schuchtere
ontmoetingen met vreemden zijn herkenbare, vaak grappige
taferelen en de zoektocht van Claire C naar haar uiteindelijke
vorm als fictief wezen leveren ontroerend scenes op.

Is het tekenend voor het huidige literaire landschap dat Sarah
Vanhee geen gehoor vond bij de reguliere uitgeverijen en
haar toevlucht moest zoeken tot een kunsthuis om haar werk
gedrukt te krijgen? Ondanks de sjofele vormgeving mag dat
geen schande heten, althans niet voor Vanhee; tenslotte werd
het conceptueel romandebuut van Tom McCarthy
aanvankelijk ook slechts in musea verspreid. Een paar jaar
later stond hij op de shortlist voor de Bookerprize.

Dappere onverlaten kunnen terecht op de webshop van
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Onomatopee voor een trip richting het literaire grensland.
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