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Boeken

niet bestaat. Kaan maakt hun ver-
zet en hun onmacht voelbaar in
verhulde bewoordingen, wat er
precies gebeurt mag de lezer zelf
invullen.
Een van de mooiste verhalen in de
bundel is ’Nanny’. Hierin laat het
Indiase kindermeisje van een rijke
familie haar gebruikelijke onver-
schilligheid ten opzichte van haar
werkgevers varen en krijgt gevoe-
lens voor het aan haar toevertrouw-
de meisje. Ze droomt zich al bijna
een toekomst met vader en kind.
Maar terwijl de nanny kijkt naar de
vader met het kind op zijn arm en
het kind terugkijkt, eindigt Kaan
messcherp: ’…ziet ze dat ze bang is
geweest voor de verkeerde bazin’. 

Sonja de Jong

Met haar trefzekere fictiedebuut
’Saboteur’ zet Marte Kaan (1977)
haar naam in één keer krachtig op
de kaart van het Nederlandse lite-
raire landschap. Haar proza
schrijnt, schuurt en prikt feilloos
alle holle frasen over geluk door. In
tien verhalen toont Kaan de lezer
meedogenloos de wereld achter de
façades. Het zijn vaak op het oog
geslaagde vrouwen die in haar
verhalen figureren: een gelukkig
getrouwde relatietherapeute, een
snel carrière makende jonge vrouw,
een echtgenote die voor vrienden
een etentje organiseert. Maar onder
het oppervlak smeult de walging,
de woede en de wil tot ontsnappen.
Allemaal houden zij de schijn op,
ondertussen verteerd door vage
verlangens, op zoek naar iets wat
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wonen daar in een aftandse boer-
derij en vinden geen aansluiting
bij de gemeenschap, die overheerst
wordt door een rijke dorpspoten-
taat. Als diens dochter vermist
wordt, is Daniels moeder ervan
overtuigd dat het meisje vermoord
is; dat er sprake is van een complot
waar ook haar man bij betrokken
is. Ze wordt psychotisch verklaard.
Wanhopig vliegt ze met haar be-
wijslast naar Daniel in Londen,
gevolgd door haar man. Ze doet
haar verhaal in de hoop Daniel te
overtuigen. Wie moet hij nu gelo-
ven, zijn stoïcijnse vader of zijn
psychotische, lucide klinkende
moeder? Wie liegt er? Lastig om
partij te kiezen; ook voor de lezer.

Ineke Berkhout

De Britse auteur Tom Rob Smith
oogstte veel lof voor zijn trilogie
’Kind 44’, ’Kolyma’ en ’Agent 6’,
verhalend over een (bestaande)
seriemoordenaar en de KGB tijdens
de Koude Oorlog. Indringend werd
het gevoel van paranoia, onvrijheid
en onveiligheid weergegeven.
Diezelfde sentimenten komen in
enige mate terug in deze psycholo-
gische thriller die anders van toon
en minder imponerend is dan de
trilogie. Bron van inspiratie was
voor Smith de psychose van zijn
moeder en haar heldere momen-
ten. Hij heeft meer autobiografi-
sche elementen toegevoegd. Net als
Smith heeft personage Daniel een
Engelse vader en een Zweedse
moeder die op latere leeftijd terug-
keren naar Zweden. Daniels ouders
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je in het verhaal zit.
Tris, Tobias en hun vrienden be-
sluiten de stad, die ooit Chicago
heette, te verlaten om te kijken wat
er in de buitenwereld nog over is
van de beschaving. Ze komen er
een gemeenschap tegen die hen
uitlegt dat ’Chicago’, waarin de
mensen verdeeld zijn in facties, een
experiment is waarin de genen
worden gemanipuleerd zodat één
karaktertrek van iedere persoon
altijd de boventoon voert. Het
experiment is mislukt en alle in-
woners van de stad wacht de dood.
Uiteraard wil Tris dit vermijden,
maar daarvoor moet ze een hoge
prijs betalen. Het einde is mooi en
vrij origineel.

Hanneke van den Berg

Het gegeven op zich is allang niet
meer nieuw in de jeugdliteratuur.
Tieners leven in een wereld die
geregeerd wordt door machtswel-
lustelingen na een bijna alles ver-
woestende oorlog en uiteindelijk
komen zij in opstand. Zo ook in de
trilogie ’Divergent’, waarvan deel 1
net verfilmd is en deel 3 net als
boek verschenen is.
Ofschoon Veronica Roth met de
tiener Tris en haar vriendje Tobias
twee tot de verbeelding sprekende
hoofdfiguren heeft geschapen, wil
het met haar verhaal niet zo heel
erg vlotten. Tenminste niet als je
het vergelijkt met ’De hongerspe-
len’, waar het redelijk wat raakvlak-
ken mee heeft. Net als in het vorige
deel duurt het ook nu weer een
hele poos voordat je weer een beet-
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’Echt gebeurd’ is een maandelijkse
middag waarop mensen waarge-
beurde verhalen vertellen aan een
publiek, geïnspireerd op het in de
VS erg populaire ’The moth’. Eer-
der verscheen er al een luisterboek
in deze serie, maar dit keer gaat
het allemaal over reisverhalen. In
tegenstelling tot vorige keer zijn ze
niet allemaal buitengewoon, maar
het merendeel is toch nog steeds
zeer de moeite van het luisteren

waard. Een van de leukste verhalen
is van Paulien Cornelisse zelf, een

van de organisatoren van deze
maandelijkse middag. Zij vertelt
over een reis met een toenmalig
vriendje naar IJsland. In ’the midd-
le of nowhere’ belanden ze in een
jeugdherberg, waar op dat moment
niemand anders logeert dan zij.
Buiten staat al de hele middag een
klein autootje, met daarin een
man. Ze hebben geen idee wat hij
daar doet, maar naarmate de avond
vordert, worden de veronderstel-

lingen over de ware bedoelingen
van deze mysterieuze chauffeur
griezeliger en griezeliger. Tot ze
ervan overtuigd zijn dat hij wel een
seriemoordenaar moet zijn en dat
hij alleen het juiste moment af-
wacht om hen af te slachten. Mede
door haar manier van vertellen is
dit verhaal zonder meer het hoog-
tepunt van dit luisterboek.

Hanneke van den Berg
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Wachten op een seriemoordenaar in een jeugdherberg in IJsland

Nog meer drank, drugs en seks,
nog meer geweld, nog meer gruwe-
lijke details, maar bovenal ook: een
steeds beter verhaal en een plot die
verrast. Dat is ’Zielloos’, het derde
deel in de Jessy Haiderreeks van
Corine Hartman.
Jessy Haider is een stevige tante. Er
gaat geen dag voorbij of ze kantelt
wel een flinke hoeveelheid whisky
achterover, snuift coke en beleeft
stomende seks met een of meer
mannen.
Dat ze daartussendoor ook nog tijd
vindt voor haar werk als politiere-
chercheur mag haast een wonder
heten. En dan is ook nog, al vóór
deel éen, haar puberzoon ver-
moord door een dolle psychopaat. 
Deze Brezinger is vervolgens door

Jessy zelf een kopje kleiner ge-
maakt. Sindsdien is zij ingelijfd bij
Saligia, een internationale organi-
satie die buiten politie en justitie
om misdadigers ombrengt.

Opvolger
In dit derde deel blijkt dat er aan
Jessy’s ellende voorlopig nog steeds
geen einde komt. Een moordenaar
die zich voordoet als de opvolger
van Brezinger moordt lukraak om
zich heen en verminkt zijn slacht-

offers op raadselachtige wijze. 
Een godsdienstwaanzinnige non,
een groep gecastreerde jongens,
een goede vriend die wel, of toch
niet, of toch wel, verraad pleegt,
Hartman trekt alles uit de kast. 
De onderlinge relaties tussen de
personages zijn vaak net iets te
toevallig om nog geloofwaardig te
zijn, maar wie maalt daar om als
het zo spannend is?

Sonja de Jong
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Corine Hartman houdt het spannend in Jessy-reeks

Nog meer drank,
drugs en seks
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