Boeken.
Thomas Heerma van Voss schrijft roman
over man die dezelfde chronische darmkwaal heeft als hijzelf

‘Ik wilde me
niet laten
weerhouden
door schaamte’
Het publiek wil autobiograﬁsche boeken
vol persoonlijk leed. Moet een schrijver
daarin meegaan? Thomas Heerma van Voss
(29) schetst het dilemma in een persoonlijke roman over een chronische darmpatiënt. ‘Soms word je slachtoffer van
de schandpaalcultuur.’
S A NDE R BEC KER

Autobiograﬁsch? Nee, zijn nieuwe roman is absoluut niet autobiograﬁsch. “Geen enkele scène
komt een-op-een uit mijn eigen leven”, verzekert
Thomas Heerma van Voss, leunend op een piepklein tafeltje in een Amsterdams café. “Het is
wel een erg persoonlijk boek. Ik houd me bezig
met dezelfde vragen als mijn hoofdpersoon en
heb dezelfde chronische darmkwaal als hij. Zonder mijn eigen ervaring had ik dit nooit zo kunnen opschrijven.”
Voor zijn jongste boek Condities moest Heerma
van Voss een ﬂinke spagaat maken. Enerzijds
wilde hij graag een roman schrijven waarin zijn
aandoening, de ziekte van Crohn, een rol zou
spelen. Anderzijds had hij als neerlandicus en
liefhebber van literatuur geen zin om een ‘veredeld dagboek’ te maken. Zijn oplossing: hij nam
een ﬁctieve hoofdpersoon, de 32-jarige auteur

De lezer beleeft het
in geuren en kleuren
mee: Peks ontstoken
ingewanden,
zijn vermoeidheid,
zijn acute
toiletbezoekjes
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het dagelijks leven met zo’n kwaal, inclusief de
minder smakelijke ongemakken. “Er hangt een
krampachtigheid rond chronische ziektes”, zegt
Heerma van Voss. “Dat motiveerde me uiteindelijk om hierover te schrijven, al was het niet
per se mijn bedoeling een taboe te doorbreken.
Ik hoef niet zo nodig de barricades op.”

VERSLUIERING

Een eerste aanzet voor het boek lag er al: een
kort verhaal waarin de ziekte centraal stond. Dat
was te eendimensionaal, vond de schrijver. In
de roman moest de ziekte slechts het beginpunt
zijn; de literaire aanpak was minstens zo belangrijk. Daarom koos hij voor een ingenieuze vertelconstructie rond de ﬁctieve schrijver Vincent
Pek. Die wordt door zijn uitgever aangespoord
een intiem boek te schrijven over zijn chronische
darmkwaal. Een waargebeurd relaas over pijn
en schaamte – dát zou het publiek willen lezen.
Net als Heerma van Voss schrijft ook Pek bewust
niet over zichzelf. Hij bewandelt de veilige weg
door te kiezen voor een verzonnen hoofdpersoon: darmpatiënt Gregor. Zodra zijn roman verVincent Pek, die in een roman probeert te schet- schenen is, blijkt echter dat het publiek nauwesen hoe de darmkwaal zijn leven bepaalt. De le- lijks onderscheid maakt tussen Pek en Gregor;
zer beleeft het in geuren en kleuren mee: Peks lezers ervaren het verhaal als een authentiek
pijnlijk ontstoken ingewanden, zijn vermoeid- dagboek. Peks zorgvuldig aangebrachte versluiheid, zijn acute toiletbezoekjes. Maar ook de ering blijkt te doorzichtig en de schrijver raakt
zware medicijnen die ineens niet meer werken. in de problemen, vooral door allerlei toestanden
En de vele verspilde uren in de wachtkamer van in een spermabank die we verder niet zullen verhet ziekenhuis.
klappen.
Aanvankelijk vond Heerma van Voss het “te be- Het drama doet denken aan casussen van echte
schamend” om zijn eigen ziekte te gebruiken in schrijvers wier ﬁctie te veel verstrengeld raakte
een verhaal. “Het gaat niemand iets aan, dacht met hun eigen leven. Zo moest Nicolien Mizee
ik. Ik wilde ook niet de rest van mijn leven ge- voor de rechter verschijnen, omdat zij haar moebukt gaan onder het label ‘patiënt-schrijver’.” der in een roman te negatief zou hebben afgeNaarmate hij er langer over nadacht, overheerste schilderd. Griet Op de Beeck werd beschimpt toen
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‘Iets waargebeurds
is niet per definitie
interessant. Iemands
mediapersoonlijkheid
lijkt soms zwaarder
te wegen dan zijn
schrijfkwaliteiten’

vervelende vragen krijgen over de roman, dan
kan hij zich daar prima uit redden. “Dan zeg ik
gewoon: ‘Ja, ik schrijf voluit over de pijn en de
schaamte die ik lange tijd in stilte bij me heb gedragen, maar verder staat mijn boek op zichzelf.’
Ik verwacht daarom niet dat het als een boemerang in mijn gezicht zal terugkeren.”

AUTOBIOGRAFIEGOLF
Met de ploeterende schrijver als hoofdpersoon
laat de roman zich ook lezen als een aanklacht
tegen het literaire bedrijf, met zijn commercieel
gedreven uitgevers en media die alleen nog oog
hebben voor het privéleven van auteurs. Zo
scherp heeft Heerma van Voss het niet bedoeld,
maar hij wilde wel zijn ergernis uiten over de
modieuze autobiograﬁegolf. “Van gerespecteerde collega’s hoor ik in toenemende mate dat
hun uitgever vraagt om persoonlijke romans. Op
zich snap ik dat wel. De boekenmarkt krimpt,
mensen lezen minder en uitgevers moeten het
hoofd boven water houden. Jammer is het wel.
Iets waargebeurds is niet per deﬁnitie interessant. Ik wil niet ouwelijk klinken, maar het lijkt
inmiddels vaak alsof iemands mediapersoonlijkheid zwaarder weegt dan zijn schrijfkwaliteiten,
zeker als je kijkt naar de bestsellerlijst.”
Voor Heerma van Voss begint de waarde van een
boek bij de literaire middelen die de schrijver
inzet om een verhaal meeslepend vorm te geven.
Een platte autobiograﬁe hoeven we van hem dan
ook nooit te verwachten, maar de literair-persoonlijke tussenweg die
hij met Condities bewandelde, beviel hem goed.
“Zo’n chronische ziekte is
behalve vervelend en
pijnlijk ook volkomen
nutteloos”, zegt hij. “Er is
geen natuurlijk eindpunt,
geen loutering, geen beloning. Het is lijden zonder
uitkomst.
Uiteindelijk
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‘Er hangt een krampachtigheid rond chronische ziektes’, zegt Thomas Heerma van Voss.
‘Dat motiveerde me om hierover te schrijven, al hoef ik niet zo nodig de barricades op.’

