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De broers Heerma van Voss (Daan en Tho-
mas) zijn in opmars in de Nederlandse litera-
tuur. Ieder afzonderlijk natuurlijk, zoals het
schrijvers en natuurlijke rivalen past, maar hun
familieband springt nogal in het oog. Leg hun
achterflapfoto’s naast elkaar en het wordt een
spelletje ‘zoek de verschillen’: dezelfde melan-
cholieke oogopslag, dezelfde mond. Oudere
broer Daan oogt iets frivoler misschien, Tho-
mas ernstiger, maar dat kan projectie zijn.
Met zijn tweede roman ‘Stern’, de titel zegt

het al, heeft de 23-jarige Thomas nu in ieder ge-
val de ernstigere en vooral de meer beheerste
roman geschreven. Een beklemmende roman,
die qua thema – een man zonder zelfinzicht –
herinnert aan andere romans, vooral aan ‘Tirza’
van Arnon Grunberg, maar die toch ook een
heel eigen invulling geeft aan de neergang die
antiheld Hugo Stern te wachten staat.
In het eerste hoofdstuk verliest Stern zijn

baan als meester van groep 4; hij wordt door
zijn nieuwe directeur met prepensioen ge-
stuurd. Zijn zeventienjarige zoon weigert nog
met hem te bowlen en zijn vrouw was al jaren
aan het wegdrijven, eerst alleen richting lo-
geerkamer, nu ook richting een eigen apparte-
ment waar zij haar semi-autobiografische boe-
ken schrijft. Van een echtscheiding komt het
voorlopig niet.Volgens Stern omdat ze nog niet
klaar zijn met elkaar, maar als lezer heb je al
gauw in de gaten dat het stel, en dan vooral
Stern zelf, de daadkracht die een echtscheiding
vereist simpelweg niet in huis heeft.

Vanaf het tweede hoofdstuk switcht de
schrijver heen enweer in chronologie.Wemer-
ken dat die nu acute overbodigheid van Stern
eigenlijk niets nieuws is. Stern wil zich al zijn
leven lang laten gelden, maar slaat de plank
steeds mis. Op zijn twintigste ruilt hij St. Mi-
chielsgestel en een zeurderige moeder in voor
‘swingin’ Londen. Na lange lege maanden in de
wereldstad, met slechts één beschamende one-

nightstand, sluit hij vriendschapmet eenmage-
re, zwijgzame Koreaan, John, al even kleurloos
als Hugo zelf. “De nauwe kledingkast, het raam
dat nauwelijks open kon, het aftandse bed […]
werkelijk alles was zoals bij Hugo, het leek wel
of hij bij zichzelf op bezoek ging.”

Prachtig hoe Heerma van Voss die twee-
zaamheid schetst; twee jongens die zich in af-
wachting van grotere gebeurtenissen samen
door de dagen heen bewegen, “zij aan zij met
de vertrouwelijkheid van broers en de zwijg-
zaamheid van vreemden.”
Dat de vriendschap mogelijk eenzijdig is,

dringt niet tot Stern door. Zoals hij later ook
geen idee heeft wat er omgaat in adoptiefzoon
Bram, of in vrouw Merel, die in haar romans
noteert wat zij denkt dat hem beweegt, maar
die dat pas aan Stern zelf laat weten als de Libel-
le al voor de deur staat voor een interview.
Onder de groeiende frustraties dreigt de uit-

barsting, maar misschien is het juist Sterns ge-
brek aan agressie dat van deze controlfreak een
nog beklemmender personagemaakt.
Nooit echt goed naar vrouw en zoon geke-

ken,maar nog steeds in zijn nopjes omzijn net-
te ordners met de vorderingen van de kinderen
van groep 4. Heerma van Voss smeert een en
ander wat breed uit, maar schept ook mooi
schrijnende scènes, zoals het lege gesprek met
de Libelle-interviewer, of de onbedoeld geestige
eindexamentoespraak van de docent van zoon
Bram. De jonge schrijver toont een scherp in-
zicht inmenselijke verhoudingen.
En hij heeft een mooi symbolisch einde voor

je in petto; een dat je nog lang laat napiekeren
over het onvermogen van deze man die nie-
mand echt goed heeft gezien en zodoende zelf
ook onopgemerkt is gebleven.
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