
L15LETTERENDE STANDAARD
VRIJDAG 25 JANUARI 2008

VEERLE VANDEN BOSCH
Nathan is zestien. Met zijn

blonde krullen en lichtblauwe
ogen ziet hij er onweerstaanbaar
uit. Dankzij zijn engelachtige ui-
terlijk krijgt hij zowat alles van ie-
dereen gedaan en dat buit hij
schaamteloos uit. Hij heeft een
vader die ertussenuit is getrok-
ken en een vereenzaamde moeder
die haar enige zoon niets kan wei-
geren. Kortom, Nathan is een ver-
wend ettertje dat het niet gewend
is zijn daden in vraag te stellen.
Tot hij op het politiebureau in een
verhoorcel terechtkomt, met en-
kel een tafel, een stoel, een klok
en een spiegelwand als decor. Het
is een ontnuchterende ervaring.
In elkaar afwisselende hoofd-
stukken presenteert Jan Simoen
Nathans innerlijke tweestrijd en
het verhoor door de politie-in-
specteur. De minuten — het lijken
wel uren — die Nathan alleen
doorbrengt in de verhoorcel met
als enige gezelschap zijn even-
beeld in de spiegelwand confron-
teren hem keihard met zichzelf.
Hij wordt bestormd door herin-
neringen. Zo komen we een en an-
der te weten over zijn kindertijd,
de vandalenstreken die hij uit-
haalde als twaalfjarige en de rela-
tie met zijn ex-vriendin Elke.
Emotioneel wordt hij heen en
weer geslingerd tussen agressie,
zelfoverschatting, twijfel en on-
zekerheid. Het ene moment

waant hij zich Al Pacino in Scar-
face, even later is hij een kleine,
bange jongen die naar zijn moe-
der verlangt. Nu eens haalt hij al-
les uit de kast om zichzelf goed te
praten — ‘Geen enkele jongere is
slechter dan de volwassene die
het hem heeft voorgedaan’ — dan
weer wordt hij beslopen door
twijfel. Hij is wel slecht, en af en
toe doet hij zelfs érg slechte din-
gen, maar Echt Slecht is hij toch
niet? Een onuitstaanbaar bru-
taaltje en een aandoenlijk kwets-
bare puber: hij is het allebei.
In de verhoorsessies komen we
mondjesmaat te weten wat er pre-
cies is gebeurd. Nathan heeft
wraak genomen op zijn ex-liefje
omdat ze het heeft aangelegd met
Raf, ‘de marginaalste idioot tus-
sen hier en Temptation island’.
Dat verhaal krijgen we te lezen in
twee versies: de waarheid, die on-
uitgesproken blijft en cursief
wordt weergegeven, en de opge-
smukte versie die Nathan aan de
politie opdist, volgens het devies:
‘Als je goed wil liegen, lieg dan
vlak bij de waarheid’.
Maar tegen een doorgewinterd
politieman is hij niet opgewas-
sen. Inspecteur Vuerinckx zet
hem al gauw met beide benen op
de grond. Voor hem is Nathan
‘geen maffiabaas en ook geen
meestergangster’, maar gewoon
‘een schoffie dat zijn ex-liefje een
rotstreek heeft geleverd’. Zijn

taak bestaat erin te vermijden dat
schoffies als Nathan de overstap ma-
ken naar de echte criminaliteit. 
De ingenieuze structuur en de per-
fect gedoseerde informatie drijven
de spanning van het verhaal op. Jan
Simoens ervaring als theaterauteur
komt hem hier uitstekend van pas.
Slecht is heel beeldend geschreven
en leest als een trein. Bovendien is
Simoen er uitstekend in geslaagd
het taalgebruik van jongeren over-
tuigend weer te geven. Daar is hij
duidelijk helemaal in thuis. In een
heel kort bestek — amper 94 bladzij-
den — tekent hij een geslaagde
schets van een wat ontspoorde jon-
gen die op een kruispunt staat: Na-
than kan zijn leven vrij gemakkelijk
weer op de rails krijgen, maar het
kan ook helemaal de verkeerde kant
opgaan. Het is een keuze die hij zelf
zal moeten maken.
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Waar ligt de grens tussen slecht en Echt Slecht? Wanneer steek je die over? Jan Simoen vraagt het
zich af in zijn jongste adolescentenroman.

Spiegeltje, spiegeltje

Een onuitstaanbaar brutaal-
tje en een aandoenlijk kwets-
bare puber: hij is het allebei

In de verhoorcel moet Nathan zichzelf onder ogen zien. © vum

vaak worden opgevoerd, maar
een intelligente meid met een
heerlijk gevoel voor onderkoelde
humor, die stevig van zich afbijt.
‘Ik ben geen schooiende hond. Ik
ben een hond die bijt. Zo blijf je
sterk’, is haar motto. Maar onder
dat pantser schuilt een eenzaam
en kwetsbaar kind, dat stilaan
aan het eind van haar Latijn
raakt.
De pesterijen van Maud en haar
bende gaan van kwaad naar erger,
en nergens kan Anna met haar
verhaal terecht: niet bij haar
vriendin Em, die uit zelfbehoud

de kant van de pesters heeft geko-
zen, niet bij haar ouders, die het
te druk hebben, en zeker niet bij
haar leraren — want klikken zou
alles alleen maar erger maken.
De enige met wie ze zich verbon-
den voelt, is haar dementerende
oma: ‘Eigenlijk wil oma hetzelfde
als ik. Dat anderen haar zien. Dat
niemand over haar hoofd heen
praat alsof ze er niet eens is. Wel-
licht doet ze daarom af en toe gek-
ke dingen.’
Wanneer Anna de toestand niet
meer kan harden, neemt ze een
drastisch besluit. Voor ze dat tot
uitvoering brengt, schrijft ze haar
verhaal op voor een denkbeeldig
vriendinnetje en stopt het samen
met enkele spullen — ‘dingen die
bewijzen dat het allemaal echt is
gebeurd’ — in een zwarte doos.
Een idee dat ze heeft van een tele-
visiefilm over een vliegtuigramp.
Doordat Anna je rechtstreeks

aanspreekt als een leeftijdgenoot,
voel je je direct betrokken bij haar
belevenissen. Je voelt meteen
sympathie voor dat dappere, wat
weerbarstige kind dat koppig
weigert zich gewonnen te geven
en met de moed der wanhoop
weerwerk blijft bieden aan haar
kwelgeesten. Gerda De Preter
hanteert een beknopte, trefzeke-
re stijl die elke sentimentaliteit
ver buiten de deur houdt. Gere-
geld verrast ze met raak gekozen
beelden waarin ze Anna’s wan-
hoop en nukkige koppigheid per-
fect weet te vatten. Anna’s nuch-
tere observaties en haar onder-
koelde, soms zelfs cynische hu-
mor geven het boek een lichtheid
mee die het des te aangrijpender
maakt. Gelukkig heeft de schrijf-
ster zich niet laten verleiden tot
een geruststellend happy end,
waardoor het verhaal aan kracht
zou hebben ingeboet: of de peste-

rijen doorgaan of niet, laat ze in
het midden.
Anna was hier is een knap ge-
schreven roman, waarvan meni-
ge passage je recht naar de keel
grijpt. En dat over een thema
waarover al hele bibliotheekplan-
ken zijn volgeschreven: een puike
prestatie.
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Anna is een nijlpaard, een kalf,

een zeekoe — een paria. Op de
speelplaats op school heeft ze
haar vaste tegel, waar ze onzicht-
baar is, ondanks haar omvang.
Thuis eet ze kilo’s troostgebak,
waardoor ze almaar meer plaats
inneemt, maar het helpt niet. Ze
blijft ‘lucht, zware lucht’.
Alweer een jeugdroman over pes-
ten, denk je wanneer je Anna was
hier van Gerda De Preter open-
slaat, maar dat déjà-vugevoel ebt
al heel snel weg. Want Anna is
geen hulpeloos slachtoffer, zoals
ze in dit soort boeken maar al te

Kinderen van lucht
Anna is twaalf en dik. Dat maakt haar kwetsbaar voor
pesterijen, want ‘wie anders is of lief, wordt opgegeten door
de rest’. Een harde realiteit waar ze zich niet zomaar bij
neerlegt. Anna was hier is een knappe jeugdroman met een
memorabel hoofdpersonage.


