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Uit: Passagiers/Achterblijvers van Thomas Heerma van Voss

“Zoals de jongen daar staat, die witte vlek in de schemering,

heeft hij iets engelachtigs.

‘Kun je nog heel even zo blijven staan?’, vraagt ze.

Ook dit doet hij. Zonder iets te vragen of zelfs maar te zeggen.

Hij doet het omdat zij het wil. Ze kijkt zo lang ze kan, en ook al

is zijn gezicht alleen nog een schim, het moment doet haar

goed.”

W
ie weet kunnen
mensen uiteinde-
lijk moeilijk an-
ders’, oppert

Bruno Pikula, dan ‘verschillende
brokstukken enigszins coherent aan
elkaar te lijmen.’ Bruno is een van
de verhaalfiguren die Thomas Heer-
ma van Voss (1990) ten tonele voert
in zijn nieuwe boek, Passagiers/
achterblijvers. Precies dit, wat Bruno
hier te berde brengt, raakt een
kernthema van deze interessante
verhalenbundel: hoe interpreteren
wij onze ervaringen? Hoe begrijpen
we gebeurtenissen die ons meesle-
pen of die we juist hebben veroor-
zaakt?

Dit is ook een ietwat theoretisch
vraagstuk, maar als je het verhaal
leest waarin Bruno de verteller is,
raak je allereerst geboeid door het
geschetste avontuur. Zo wordt al
snel duidelijk dat Bruno terugkijkt
op iets rampzaligs. Zijn relaas houdt
hij ten overstaan van de ondervra-
gers van de politie, hij beweert nu
het ware verhaal te willen vertellen.
En dat doet hij minutieus, alsof hij
zelf op zoek is naar de draad die van
het een tot het ander leidt. Die vindt
hij niet, hij betwijfelt zelfs het
bestaan van causaliteit. Wel dient
zich tegen het slot een moment van
vrede aan: ‘heel eventjes werd het
in mijn hoofd helemaal stil’.

De zes verhalen uit Passagiers/achter-
blijvers zijn uiteraard verschillend,
maar hebben ook iets gemeenschap-
pelijks. Steeds kruip je in de bele-
vingswereld van één personage, en
aan dit persoonlijke, ook beperkte
perspectief geeft Heerma van Voss
een sterk accent.

Zo is er een jongeman die tame-
lijk geïsoleerd leeft in zijn apparte-
ment. Zijn Aziatische bovenburen
maken herrie, wat hem ergert. Als
zij verhuisd zijn - moeder en kind -
blijkt er in de postbus nog een roze
vriendenalbum te liggen, van het nu
vertrokken bovenbuurmeisje. Hij
pikt het in. Een pijnlijke geschiede-
nis, want voor het meisje was het
een heel ding om contacten te leg-
gen, gezien haar buitenlandse kom-
af. De eenzame ik-verteller raakt
echter gefascineerd door de foto’s in
het boek en de levensverhalen, en
dat trekt hem gaandeweg de wereld
in, op weg naar een echter ontmoe-
ting.

Opvallend slot
Een ander verhaal, De belofte, vertelt
over een regisseuse die haar premiè-
re meemaakt, en eenmaal terug in
haar appartement piekert ze over
wat telt in haar leven. ‘Ze wilde alles
zien, probeerde na te gaan hoe zij
een specifieke scène zou verfilmen,
wat ze op het doek allemaal van

haar bestaan zou kunnen maken’,
herinnert ze zich van haar jeugd. En
nu is het dus zover - en vindt ze
troost bij een medemens. Net als bij
andere verhalen is het slot opval-
lend: dan wordt opeens het perspec-
tief ruimer, er breekt een inzicht
door, misschien zelfs een andere
werkelijkheid.

In Verwachtingen doet zich dit ook
voor. Dan is er een luikje in een
voordeur waarachter de gestalte van
een verdwenen moeder lijkt op te
duiken - een moeder tot wie het
hele verhaal is gericht. Als die deur
opengaat, stelt ze zich voor, en er
dan ‘helder licht in mijn gezicht
valt en ik in een flits ontzettend
hoop dat jij niet op de stoep staat’,
dan zal zij ‘nog één keer’ haar naam
noemen.

Bevreemding
De verhalen in deze bundel, stuk
voor stuk zorgvuldig geschreven,
laten je soms met lichte bevreem-
ding achter - maar wel een produc-
tief soort bevreemding. Wat vol-
trok zich hier nu precies? Om dan
nogmaals, en nauwkeuriger, te
gaan lezen. En dan ontdek je dat er
in dit proza stapsgewijs, zin na zin,
een ervaring wordt uitgestippeld,
weergegeven of gereconstrueerd.
Steeds blijken mensen in een ‘tus-
senruimte’ te zitten, een aarzelfase

of een overgangsmoment. Met je
broer op weg naar een raketlance-
ring of met een geïsoleerde dertiger
op straat, schuchter zoekend naar
contact.

Daarbij gaat het Heerma van
Voss niet simpelweg om het regi-
streren van levenservaringen. Al-
thans, deze verhalen lijken meer te
willen: het zijn zoeklichten die de
menselijke ervaring aftasten. De
hoofdstuktitels lijken ook iets van
perspectief en ‘orde’ te verraden,
een orde die hier beproefd wordt:
begin, belofte, verwachtingen,
nieuw leven. En die ervaring van
iets nieuws, aan het slot van de
meeste verhalen, opent een nieuwe
ruimte, het onverwachte.

Wat dit betreft doen deze verha-
len denken aan het werk van James
Joyce, die in zijn verhalen toewerkte
naar zogenoemde epifanieën. Mo-
menten waarop ‘het andere’ zich
aandient: een volstrekt nieuw,
bevrijdend of juist ontwrichtend
inzicht, dat met kracht van openba-
ring op de voorgrond treedt. In het
slotverhaal wordt gehint op zoiets
als een Heideggeriaanse Zijnserva-
ring. Dan wordt ook God ter sprake
gebracht, in een eerder verhaal
verscheen een engel.

Het is soms bijna religieus, wat
zich in dit nieuwe proza van Heer-
ma van Voss voltrekt.

Eventjes helemaal stil
In zijn nieuwe verhalenbundel zet Thomas Heerma van Voss zijn

personages neer in tussenruimtes. Dat klinkt exotisch, maar wat

hier geschetst wordt, is helemaal herkenbaar. Toch kijk je er met

andere ogen naar.
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D
e roman Koud genoeg voor
sneeuw laat zien hoe
iemand vertrouwd en
tegelijk raadselachtig

kan zijn. Schrijfster Jessica Au, een
dertiger die in Melbourne woont,
verfijnt haar stem in deze tweede
roman van haar hand. Ze won er de
Novel Prize 2022 mee, die Engelstali-
ge literaire fictie met een innovatieve
vorm en fantasierijke stijl beloont. Nu
is er de Nederlandse vertaling. Het
verhaal draait om een dochter die
haar moeder meeneemt op een rond-
reis door Japan. De reden van de
vakantie wordt niet gegeven, maar ze
lijken een bepaalde verbinding te
zoeken. Beiden wonen in een andere
stad, en de dochter denkt dat de
moeder zich prettig voelt op neutraal
terrein.

Ze bekijken confronterende kunst,
drinken thee en eten samen, lezen
horoscopen en babbelen over van
alles. De jeugd van de moeder in

Hongkong komt aan bod, en er wordt
stilgestaan bij haar migratie. De doch-
ter blikt terug op haar studententijd,
en mijmert over gelukkige momen-
ten met haar vriend in Australië.
Geregeld duikt haar zus op in de
ervaringen. Wat brengt de trip hen en
hoe gaan ze naar huis?

Authentieke vertelstijl
Au hanteert een markante authentie-
ke verteltrant. Ze laveert moeiteloos
tussen heden en verleden. Door de
afwezigheid van dialogen, en het
aanhalen van andermans verhalen, is
het echter geregeld onduidelijk wie
aan het woord is. Ook blijft meestal
ongewis of het een uitgesproken
relaas is of een innerlijke overden-
king. Dit zorgt ervoor dat het verhaal
sereen kabbelt, en de precieze interac-
tie enigszins mysterieus blijft. Hoewel
de schrijfster ongekunstelde zinnen
gebruikt, heeft ze oog voor details en
beschrijft ze het decor op schilderach-

tige wijze: ‘Sommige stukken van het
pad waren als gangen, aan alle kan-
ten ingesloten door de bomen, hoog
en spookachtig, die omme heen
wiegden als op klanken die ik niet
kon horen.’ Het geheel resulteert in
fijnzinnig bevallig proza.

Koud genoeg voor sneeuw geeft je
een zoetvloeiende sfeerimpressie
van Japan. Met dichte bamboebos-
sen en nevelige bergen, traditionele
tempels en moderne wolkenkrab-
bers, kleurrijk servies en kruidig
eten, krioelende mensenmassa’s en
met verstilde uitzichten. Tegelijk
bevraagt de roman je benadering
van dierbaren. Hoe absoluut zijn
herinneringen? Kun je iemand echt
kennen? En wat is nabijheid? Bij dit
alles troost Au haar lezers: ‘Ik had
één vage, uitgeputte gedachte: dat
het misschien niet erg was als je niet
alle dingen begreep, maar genoeg
om ze alleen te zien en vast te hou-
den.’

Het
bekende
onbekende

Koud genoeg
voor sneeuw

Jessica Au. Verta-
ling Jeske van der
Velden

De Arbeiders-
pers, € 20,00

Fictie

Fortuna's kinderen
Annejet van der Zijl

Een zee van tijd
Youp van 't Hek & Marije Tolman

De grootste bankoverval aller
tijden, Frank Krake

De wijsheid van de heks
Susan Smit

Het begin van alles
David Graeber & David Wengrow

Tjerk de Reus

Pauliene Kruithof

Bron: CPNB Bestseller 60

Deze

verhalen

lijken meer

te willen

dan het

simpelweg

registreren

van levens-

ervaringen


