
Door Thomas de Veen

H
et land 32 laat zich niet ge-
makkelijk waarderen.
Daan Heerma van Voss
gooit de lezer – en zijn
hoofdpersoon, en mis-
schien ook wel zichzelf, de

schrijver – in het diepe.
Het begint in een duistere ruimte, die

een zaal blijkt, een zaal met nummer 32.
Die is onderdeel van een complex – maar
veel bestemder, vastomlijnder dan dat
wordt het niet. De hoofdpersoon ont-
waakt er. Hij is er terechtgekomen zonder
bagage, zonder herinneringen, zonder
zelfs maar een herinnering aan zijn eigen
naam – en ook voor hem wordt het niet
veel duidelijker dan dat. Die onbestemd-
heid is precies de bedoeling: de roman
draait om de zoektocht naar de antwoor-
den op fundamentele vragen. Om tasten
in het duister, naar doel en betekenis, ter-
wijl we zijn teruggeworpen in de meest
pure staat van menszijn.

Heerma van Voss verwijst naar compu-
tergames – en die overeenkomst is tref-
fend: ook daarin weet je niet waar je bent,
ook daar zit er niets anders op dan rond-
dwalen in een kunstmatige, maar schijn-
baar betekenisvolle omgeving. Je enige
echte zorgen zijn een weg vinden en over-
leven. En net als in een game duurt dat
lang, in Het land 32.

Het begint weerbarstig, het blijft cere-
braal en het beweegt voort in zo’n traag
tempo dat een eindbestemming lange tijd
buiten zicht blijft. Lezen is ploeteren door
het ongewisse, snakkend naar een escape.
Wat nog niet wegneemt dat dat goede lite-
ratuur oplevert.

Voor de hoofdpersoon komt die escape
van een oude man, die de bewaker is van
het complex, de ‘operateur ’, of misschien
nog wel meer. Als een soort opperwezen
beschikt hij over bonnen die in te wisselen
zijn tegen voedsel – en daarmee over het
lot van de hoofdpersoon. De hoofdper-
soon kan de bonnen verdienen met het
schrijven van verhalen. De oude man
krijgt de naam Vrijdag. Naar de dag van de
de adline.

Wie in het voorgaande ook verwijzingen
opmerkte naar de Tweede Wereldoorlog
(voedselbonnen), religie (opperwezen) en
de wereldliteratuur (de nobele wilde Vrij-
dag uit Robinson Crusoë), sleept er abso-
luut niet te veel bij. De hoofdpersoon
noemt zich bovendien, bij gebrek aan be-
ter, soms Stanley (naar de man uit Tennes-
see Williams’ toneelstuk A Streetcar Na-
med Desire), soms Marlon Brando (die
Stanley speelde in de verfilming van dat
stuk), en soms domweg ‘32 ’. De verwijzin-
gen zijn zo talrijk dat je er moeilijk vat op
krijgt – iets waarmee de herinneringloze
hoofdpersoon overigens ook worstelt.

Kaders
Maar die culturele, historische en ethische
kaders zijn ook van doorslaggevend be-
lang in Het land 32. Want daarvan sijpelt
steeds meer door, uit zijn eerdere leven
waaruit hij om duistere redenen wegge-
rukt was. Hij kan niet zonder de verhalen
die al zijn geweest, maar tegelijk zitten ze
hem in de weg. Hij wil scheppen, maar
moet nog uitvinden hoe. Mensen ‘hebben
verhalen nodig’, theoretiseert opzichter
Vrijdag. ‘Verhalen zonder cynisme. Iets
om in te geloven, zonder dat dat geloof di-

Snakkend naar een ontsnapping

Het land 32 bewijst hij het wel degelijk te
zijn. De fundamentele preoccupatie met
(on)zekerheden en de problematisering
van het schrijverschap die daaruit volgt,
deelt hij met generatiegenoten als Maartje
Wortel en Joost de Vries. Maar zo uitbe-
nend als Heerma van Voss te werk gaat, is
nieuw. Zijn vorige roman De Vergeting
(2013) – over een hoofdpersoon die Daan
Heerma van Voss heette en op een och-
tend volledig herinneringloos wakker
werd – lijkt nu een voorstudie te zijn ge-
weest; hij gaat nu een stap verder.

Agressieve apen
Blijft de vraag of dat een goede roman op-
levert. Na een bladzijde of tweehonderd –
wanneer we de meest psychedelische scè-
nes (met agressieve apen, gestroopte kat-
ten) gehad hebben en iets van een route
door dit literaire spiegelpaleis hebben ge-
vonden – krijgt het verhaal wel iets meesle-
pends. Het samenspel van de hoofdper-
soon en het zieke meisje Penny, die in een
andere kamer verblijft, doen het cerebrale
verhaal landen, invoelbaar worden.

En mooi zijn de verhalen die hij haar
vertelt, gebaseerd op hun beider herinne-

ringen én op wat er tussen hen voorvalt in
het zalencomplex – en tegelijk werpen die
telkens nieuwe spiegelingen nieuwe ver-
diepingen op. Ze maken het er niet minder
ingewikkeld op, maar er rijst wel een lite-
raire wereld uit op waar het de moeite
waard is te vertoeven. En er wordt ge-
streefd naar een groot verhaal: ‘Liefde, ik
moet erin geloven, dat is het enige wat er
nog over is, het enige wat nog niet met
sloopballen is omvergehaald en met tou-
wen door de straten gesjouwd.’

Schrijven kan Heerma van Voss wel, al-
thans: soms lijkt het hol, opgedoft gezwam
of ‘goeroeachtig gelul’, maar dan is het wel
zelfbewust en treffend ingezet geraaskal.
Zo stelt Heerma van Voss zijn eigen regels
en kaders – en binnen die kaders rondt hij
het verhaal ook overtuigend af. Maar een
good read is het niet, het blijft weerbarstig
en iets wat je navelstaarderij van een wri-
te r ’s writer kunt noemen. Dat is, gezien
vanuit een lezer, een makke: iets nieuws
over de liefde heeft Heerma van Voss niet
te zeggen, hoogstens zegt hij iets nieuws
over schrijven in laatpostmoderne tijden.

Deze roman verandert nog geen levens,
behalve misschien dat van de schrijver.
Misschien moeten we hem zo’n boek gun-
nen – zodat de bakens van zijn schrijver-
schap gezet zijn en de weg vrij is om iets te
scheppen dat niet enkel over scheppen
gaat. Maar kán hij dat? Het antwoord dat
Het land 32 op die vraag geeft, is dubbel-
zinnig .

D aan Heerma van V oss
In zijn vuistdikke vijfde roman laat Daan
Heerma van Voss voor het eerst echt zien dat
hij een van de meest veelbelovende en
ambitieuze schrijvers van de jonge generatie is.
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Daan Heerma van Voss (1986), schreef met
Het land 32 zijn vijfde roman. Het is een
cerebraal werk, dat zich traag voortbe-
weegt, maar wel de veelbelovende schrij-
ver laat zien die Heerma van Voss is.

Wie een
ver wijzing
opmerkt
naar WOII,
religie en
de grote
l ite rat u u r
sleept er
absoluut
niet te
veel bij

rect wordt afgestraft.’ Die literatuuropvat-
ting herkennen we in de schrijvende
hoofdpersoon – en diens taak is het dan
wel om voorbij postmodernistisch nihilis-
me te streven, en ‘het grote verhaal dat
ons leven gaat veranderen’ te vertellen.
Maar: waar te beginnen?

Heerma van Voss (1986), die met He t
land 32 zijn vijfde roman schreef (en zijn
dikste), is daarmee bij uitstek een schrijver
van zijn tijd, van nu. Hij laat zich gelden als
een van de meest veelbelovende en ambi-
tieuze schrijvers van zijn jonge generatie,
al lijkt die wat hysterische titulatuur door
de matige ontvangst van zijn eerdere ro-
mans niet helemaal gerechtvaardigd. Met
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