
Aantekening bij Hex

Het overgrote deel van het boek heb ik lekker doorgelezen. Niettemin waren er 
momenten dat de leesflow werd onderbroken en ik uit het verhaal werd gehaald. 
‘Haakjes in de tekst’ noem ik dat voor mezelf. Ik verbaas me en mijn gedachten 
dwalen af. Dit zijn belangrijkste.

Haakje 1
Op een gegeven moment gaat een hond dood, Fledder. Fledder is de hond van het 
gezin De Graaf. Als er hoofdpersonages in het boek voorkomen zijn het zoon Timo 
en vader Simon van dit gezin. Fledder wordt dood teruggevonden. Het gezin is 
geschokt en de hond wordt in de achtertuin begraven. Vrij veel tekst wordt besteed 
aan het thuisbrengen van de hond en de begrafenis. Het echte drama is echter niet de 
dode hond. Een dode hond is wel erg, maar geen drama. Het drama schuilt er in dat 
Timo indirect schuldig is aan de dood van Fledder en moet toezien hoe met name 
zijn jongere broertje Max tranen met tuiten huilt. Het samenzijn tussen de twee 
broers nadat de hond begraven is, wordt met een paar zinnen afgedaan. Jammer.

Haakje 2
Als alle personages zo’n beetje zijn voorgesteld (en het zijn er nogal wat; na een paar 
bladzijden ontploft je hoofd van de namenbrij) vermoed ik: het is een mannenboek. 
En dat beeld wordt niet meer wezenlijk bijgesteld. Heks Katharina is een vrouw. Een 
hele mooie en belangrijke bijrol is weggelegd voor mevrouw Holtz. Niettemin vind 
ik dat voor het totaal aantal personages dat de revue passeert er vrij weinig vrouwen 
voor het voetlicht treden. Vrouwen zijn heksen of huilende moeders. Mannen maken 
het verhaal. Dat had met weinig moeite beter in balans kunnen zijn. 

Haakje 3
Aan het eind van deel I (op tweederde van het boek) gaat Timo dood en dat is prima. 
Zijn broertje Max wordt aangetroffen op de overloop waar hij paddenstoelen uit een 
heksenkring eet en hij heeft met een kitspuit zijn ogen dichtgelijmd. Eenmaal in het 
ziekenhuis blijft hij in een catatonische toestand. Dat Max zo gemankeerd raakt heeft 
voor mijn gevoel niet zoveel functie in het verhaal. Wellicht ben ik er bij dit 
personage extra gevoelig voor omdat er wordt gesuggereerd dat hij homo is. Homo’s 
zijn naar mijn smaak iets te vaak expandable. Wellicht is zijn trieste lot nodig om nog 
meer vaart in het verhaal te brengen, en de ouders in staat van totale ontreddering te 
brengen. Niettemin: ik zie het nut er niet van in. Het hoe en waarom van zijn 
toestand wordt ook niet nader verklaard. Het lijkt er op dat Max vooral geofferd 
wordt zodat er een pakkende beschrijving het verhaal in kan. Om aan te tonen dat 
Katharina echt heel erg eng is. Ik denk echter dat hij bij leven en welzijn meer waarde 
voor het verhaal had gehad: pijnlijker voor vader Stephan. 
Waar ik in de scène waarin Max op de overloop gevonden wordt echter de meeste 
moeite mee heb is de kitspuit. Welke kitspuit? Ja, die kitspuit die Max blijkbaar 
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ergens uit de schuur of de kelder heeft gehaald om vervolgens terug op de overloop 
zijn ogen dicht te lijmen. Ik vind dat vrij ongeloofwaardig. Ik zal niet zeggen dat het 
niet kan, maar het is een onhandig lang ding, zeker als je hem verkeerd om moet 
houden en niet goed ziet wat je doet. Mijn ervaring met kitspuiten is trouwen vooral 
dat ze altijd opgedroogd zijn, of (bij een nieuwe verpakking) dat je met vrij veel 
geweld en een goed mes er een punt vanaf moet snijden. Dan is het toch handiger 
om met dat mes je ogen uit te steken. Waarom niet gekozen voor secondenlijm? Dat 
is zoveel handiger om je ogen mee dicht te lijmen. En een verpakking pattex had 
eerder in het boek zo leuk op de keukentafel kunnen staan, naast de 
miniatuurvliegtuigjes waar Max mee aan het spelen was. Of zoiets. De wet van 
Tsjechov is niet heilig, maar hier had ik het wel op prijs gesteld. Die kitspuit haalde 
me behoorlijk uit het verhaal en bezorgde me bijna een shark jump moment. 

Haakje 4
De beschrijving van de hel waar Beek in transformeert is prachtig. Hij doet denken 
aan Hiëronimus Bosch en het Inferno van Dante. Jammer dat er naar beiden 
verwezen wordt, nog voor de beschrijving goed en wel begonnen is. Dat had niet 
gehoeven, maar doet aan de betreffende passages gelukkig ook niets af. Beek wordt 
geheel van de buitenwereld afgesloten; de inwoners ondergaan gruwelijke 
martelingen. 
Tijdens het lezen heb ik me een paar keer afgevraagd: gebeurt dit wel echt? Is het niet 
allemaal een nachtmerrie? Ik vond het gek dat die gedachte niet ook bij Stephan (de 
in dat stadium overgebleven hoofdpersoon) opkwam, of dat er door de 
vertelinstantie met die gedachte gespeeld werd. Het einde van het boek meldt 
enerzijds expliciet Stephans verwondingen en dat laat geen ruimte voor twijfel: dit is 
allemaal echt gebeurd. Door de afsluiting van de buitenwereld lijkt er ook nog wat 
ruimte te zijn voor het idee van twee werkelijkheden naast elkaar. Ik vond de balans 
goed (het was wel in evenwicht) al vond ik het ook niet helemaal bevredigend. 
Wellicht komt dat door de achterflap. Daar ligt de nadruk op het groepje jongeren 
dat viral gaat met de heks. Ik had verwacht dat het spanningsveld tussen de Beekse 
wereld en de buitenwereld veel meer het onderwerp van de plot zou worden. Tot 
vrij ver in het boek (eigenlijk heel deel I) kan het ook nog prima die kant op gaan. Pas 
in deel II wordt duidelijk dat het die kant niet op gaat. In dat stadium laat ik me als 
lezer nog wel meevoeren op de ingeslagen weg, maar niet zonder spijt dat er ook een 
boek ongeschreven is gebleven, dat wel door de achterflap en door de teneur van de 
eerste hoofdstukken werd aangekondigd. 

Haakje 5
Een aantal zinnen die ik om uiteenlopende redenen een paar keer overlas.

 Ik ben trots dat je voor je idealen gaat staan, (p77) Dit is denk ik een 
contaminatie van ‘pal staan voor’ en ‘voor je idealen opkomen of strijden’

 (…)die wig was er altijd geweest (…) maar slapend, als een fossiel onder de 
grond (p92) Een slapend fossiel?
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 De heks stond roerloos stil, het zwarte garen waarmee haar ogen en mond 
waren dichtgenaaid stak fel af tegen haar bleke gezicht als snel gezette 
krassen. (p99) Prachtig.

 Gemma reikte de oude man een servet aan, waarmee ze eerst onbewust het 
zweet van haar voorhoofd depte, want er droop dikke jus over zijn kin. (p148) 
Rare zin, maar wel heel mooi.

 In feite was de situatie nog nooit zo vrijelijk naar de klote geweest. (p160) Zo’n 
zin vat het hele boek samen; prachtig.

 Zijn kaak viel met een plof op de drassige bosgrond. (p163) Over the top, maar 
wel heel leuk.

 Terwijl ze mistroostig de glassplinters uit het half-om-halfgehakt viste, werd 
Gemma verkild door een besef dat ze niet onder woorden kon brengen, maar 
niettemin feilloos aanvoelde: Beek ontaarde in schizofrenie, doordat elk 
afzonderlijk individu het verzet tegen de collectieve hysterie had opgegeven. 
(p215) Tot aan de dubbele punt is het prachtig, daarna ontspoort het.

 Jens’ stem klonk rauw en onbeheerst alsof er een handvol uierzalf in zijn keel 
zat. (p251) Maakt uierzalf dat je rauw klinkt?

 (…)als moslims die zich tot Mekka richten. (p320) Beter is ‘naar Mekka 
richten’. 

 Het kleine meisje gilde en trappelde met haar beentjes (…) (p320 )Te veel 
verkleinwoordjes.

 (…) in de wedstrijd van zijn leven (p330) Ik zou de formulering ‘van je leven’ 
vermijden als de plaats van handeling de Hel is.

 Het gejammer dat opsteeg was niet menselijk en met geen pen te beschrijven. 
(p336) Dat geloof ik niet. Volgens mij kan Thomas Olde Heuvelt dat prima. ;-)
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