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A udun Sletten heeft
het niet makkelijk.
Zijn vijftienjarige

broertje is vorig jaar omgeko-
men bij een auto-ongeluk, zijn
zus woont samen met een ke-
rel die hij niet vertrouwt enhij
is altijd moe omdat hij ’s och-
tends voor dag en dauw op-
staat om voor schooltijd zijn
krantenwijk te lopen zodat hij
wat extra geld kan verdienen
voor zijn alleenstaande moe-
der. Opgroeien zónder zijn al-
coholische en gewelddadige
vader (de afgelopen vijf jaar) is
bijnanet zo zwaar alsméthem
(de dertien jaar daarvoor) en
Audun is daardoor erg waak-
zaam en gesloten geworden,
maar ook pragmatisch en
plichtsgetrouw. Zorgen dat
het goed gaat met zijnmoeder
en zijn zus is een vanzelfspre-
kendheid, maar genegenheid
tonen is niet aan de orde. Hij
doet wat hij moet doen om el-
ke dag te overleven, met wei-
nig oog voor de toekomst en
veel opgekropte woede.
In Ik vind het best beschrijft

Per Petterson met veel inle-
vingsvermogen en onopge-
smukt maar krachtig taalge-
bruik, de comingof age vande-
ze getroebleerde puber in
twee beslissende levensjaren –
zijndertiende enzijn achttien-
de – die elkaar afwisselen.
Het boekbegintmetAuduns

eerste schooldag op een nieu-
we school halverwege de jaren
zestig. Nadat hij met zijnmoe-
der, broertje en zus de tirannie
van zijn vader is ontvlucht en
van het Noorse platteland
naar Oslo is verhuisd, neemt
hij zich voor niemand toe te la-
ten en met niemand bevriend

te raken.Met Arvid is er echter
meteen een klik en de jongens
blijvende rest vanhunmiddel-
bareschooltijd vrienden, al
laat Audun nooit echt het ach-
terste van zijn tong zien.
Het eerste hoofdstuk tekent

meteen de diepe achterdocht
van de dertienjarige Audun

ten opzichte van de mensen
om hem heen, bijvoorbeeld
wanneer de directeur iets zegt
van de zonnebril die hij ter be-
scherming (meer figuurlijk

dan letterlijk) op heeft: ‘Zijn
hand was op weg naar mijn
bril en ik deed een stap achter-
uit en brachtmijn vuisten om-
hoog. Dat ging helemaal van-
zelf.’

Gewelddadige impulsen
Ook als hij ouder is, wordt hij
af en toe overmand door ge-
welddadige impulsen. In on-
voorspelbare situaties kan Au-
dun zijn stoere, onverschillige
‘ik vind het best’-houding lang
volhouden, totdat er iets ver-
schuift van binnen en hij zich-
zelf niet meer onder controle
heeft. Waar vroeger zijn zon-
nebril bescherming bood, is
Audun op zijn achttiende aan
het trainenmet gewichten om
sterker enharder tewordenen
van zich af te kunnen slaan.
Toch is hij geen ruziezoeker of
herrieschopper alleen om de
ruzie of de herrie. Hij vecht
niet zonder aanleiding, maar
als antwoord op wat er om

hemheen gebeurt, al interpre-
teert hij die gebeurtenissen
soms negatiever dan ze inwer-
kelijkheid zijn – alweer eenge-
volg van het gebrek aan ver-
trouwen dat hij heeft opge-
bouwd. De aanval is de beste
verdediging tegen alles wat
het leven hem voor de voeten
smijt.
Op zijn achttiende stopt Au-

dun met het gymnasium en
gaat hij werken in een drukke-
rij, waar het werk en de om-
standigheden zowel lichame-
lijk als geestelijk een zware tol
van hem eisen. Het zich geen
raad weten met zijn eigen li-
chaam, het overspoeld wor-
den door gevoelens en gedach-
ten beeldt Petterson prachtig
uit met zijn stuwende stijl en
zinnen die soms lezen als een
doorlopende gedachtestroom.
Auduns emoties blijven on-
grijpbaar en worden nergens
sentimenteel, maar de licha-
melijke sensaties die ze te-
weegbrengen worden heel re-
alistisch beschreven: ‘Hij staat
me met open mond aan te sta-
ren en ik krijg zo’n zin om
hem te slaan. Maar dat kan ik
niet en ik weet niet waar ik
mijn handenmoet laten,maar
als ik daar niet gauw iets op
verzin, sla ik hem. Ik wil niet
weglopen en hem hier alleen
achterlaten en dan doe ik het
enige wat ik kan bedenken en
pak hem vast, trek hem naar
me toe en druk hem stevig te-
gen me aan.’

Troost
Hetzelfde verwarrende effect
hebben literatuur en natuur
op hem, dat zijn de enige din-
gen waar hij energie uit haalt

of troost bij vindt – en waar-
door hij toch een beetje over
zijn toekomst durft te dro-
men. De boeken van Jack Lon-
don, Ernest Hemingway en
Paal-Helge Haugen inspireren
hem om ook te schrijven, net
zoals de leraar Engels en een
oude buurman zijn liefde voor

literatuur aanwakkeren. Deze
positieve vaderfiguren bieden
een mooi tegenwicht tegen de
negatieve invloed van Auduns
echte vader, die nog steeds ge-
voeld wordt, ook al is hij zo
goed als uit zijn leven verdwe-
nen. In zijn slechtste momen-
ten lijktAudunangstaanjagend
veel opzijnvader,maarboeken
en buiten zijn houden hem op
het rechte pad. Gelukkig maar,
want ondanks al zijn dwarsig-
heid en dankzij Pettersons eer-
lijke en pure portret verovert
Audun Slet-
ten je hart.
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Een getroebleerde puber

Het tv-programma De
Wereld Draait Door heeft ook
het afgelopen jaar weer
voor grote verkoopsucces-
sen in de boekhandel ge-
zorgd. Een panel van vier
boekhandelaren kiest elke
maand zijn favoriete boek,
dat daardoor (vaak) meteen
een bestseller wordt.
Ook Per Petterson (Oslo,
1952) brak definitief in
Nederland door toen Twee
wegen in maart 2014 tot

‘boek van demaand’ werd
gekozen. Het onlangs in
het Nederlands verschenen
boek Ik vind het best is
Pettersons tweede roman
uit 1992 en bevat veel van
dezelfde ingrediënten die
ook Twee wegen tot zo’n
indrukwekkend boek
maken. Eerder verschenen
al Kielzog (2002), Heimwee
naar Siberië (2003), Paarden
stelen (2006) en Ik vervloek de
rivier des tijds (2010).
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