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'Het blijft moeilijk genoeg, en niet iedereen zal er zin in hebben. Hoe meer je leest, 
hoe meer stukken je in handen krijgt, tot je merkt datje in een kamer zit met een 
puzzel die groter is dan de kamer zelf, en dat er om je heen, nog tientallen andere 
kamers zijn waar in kasten, dozen, manden weer andere stukken zijn opgeborgen. 
En plotseling kom je jezelf voor als de eenzame gek uit een absurdistisch toneelstuk, 
mompelend, schuivend met stukken, zoekend naar wat ontbreekt en tegelijkertijd 
verdrinkend in wat er wel is. Dat ben ik. ' 

Cees Nooteboom in 'De omweg naar Santiago ' 




