
‘De wereld wordt steeds lawaaiiger’ 
 

Vragen, heel veel vragen stelt Patrick Ness in zijn bekroonde Chaostrilogie 
voor en over jongeren, die geladen is met grote dilemma’s. ‘Evolutionair 
gezien zijn we niet klaar om morele keuzes te maken.‘ 

 
Door MIRJAM NOORDUIJN 21 JUNI 2013 

‘If you shoot for the moon, you may not hit the moon, but you might hit something 

interesting.” 

Dat was de gedachte die de Amerikaans-Britse schrijver Patrick Ness (1971) bekroop na 
publicatie van zijn eerste twee boeken. Hij was trots. Nu zijn droom was uitgekomen, 
realiseerde hij zich wat een groot voorrecht het is een schrijver te zijn. Maar „hoe verder 
vanaf hier? Wat als je volgende boek niet aan de verwachtingen voldoet? Wat als je 
volgende boek je laatste blijkt te zijn?” Het schrijverschap biedt geen „gegarandeerde 
carrière”, wist Ness. En dus besloot hij een groots en meeslepend verhaal te vertellen 
over alles wat hem bezighoudt. 

Dat schot in de ruimte resulteerde in De Chaostrilogie (2008-2010): een spannend, 
complex psychologisch, geëngageerd toekomstverhaal voor en over (jong)volwassenen. 
Dit jaar worden de drie boeken vertaald, beginnend met Het mes dat moet wijkt 
(besproken in Boeken, 08.02.2013) en Het donkere paradijs. De serie won diverse 
prijzen, waaronder de Guardian Children’s Fiction Prize en Carnegie Medal. Scenarist 
Charlie Kaufman (Being John Malkovich) bewerkt de verhalen voor het witte doek. 

„De directe noodzaak tot het schrijven van De Chaostrilogie”, vertelt Ness in zijn 
Amsterdamse hotel „kwam voort uit mijn zorg over de manier waarop we tegenwoordig 
constant met elkaar communiceren en alles met iedereen delen. De wereld wordt 
lawaaiiger en lawaaiiger. Hoe moeten we omgaan met zoveel geraas, zoveel ruis? En, 
vroeg ik me af, hoe is het om jong te zijn in zo’n door informatie overspoelde 
samenleving? Hoe op te groeien tot een zelfbewuste volwassene? 

„Stilaan ontstond een beeld in mijn hoofd van een wereld die geen stilte meer kent, 
waarin je geen geheimen meer mag hebben, waarin ieders gedachten voortdurend 
waarneembaar zijn voor anderen, als een onontkoombaar feit. Een beeld van de mens 
als een ongefilterd chaotisch wezen, een beeld van het leven als één grote brij van geluid 
en gedachten. Hoe kunnen we daarin nog onderscheiden wat waar is? Waarop baseren 
we dan onze keuzes?’’ 

Morele dilemma’s 

Ness, die praat zoals hij schrijft – weloverdacht, gepassioneerd en met veel vaart en 
herhaling om zijn argumenten kracht bij te zetten – vervolgt: ,,Ik stelde mij drie 
omvangrijke, met grote morele dilemma’s geladen boeken voor en ik hoorde daarbij een, 
twee, drie vertelstemmen. Van jonge mensen. Het eerste verhaal moest gaan over 
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vluchten, het tweede over tirannie en radicalisering en het laatste over de aard van 
oorlog.’’ 

Ondanks de actuele thematiek besloot Ness het verhaal in de toekomst en op een andere 
planeet te situeren. ,,Daarmee’’, vindt hij, ,,is De Chaostrilogie nog geen dystopie of 
sciencefiction. Ik kan niet tegenhouden dat mensen er een etiket opplakken, maar zelf 
denk ik alleen in termen van goede en slechte verhalen. Als ik met schrijven begin, moet 
ik dat kunnen doen vanuit een volledige vrijheid. Het verhaal komt op de eerste plaats – 
plot, personages, toon. De starre manier waarop literatuur tegenwoordig in genres 
wordt opgedeeld en het ene genre superieur wordt verklaard aan het andere, bevalt mij 
helemaal niet. Ik studeerde Engelse literatuur aan de University of California en houd 
enorm van schrijvers als Peter Carey en Hilary Mantel, maar ik ben niet zo’n snob die 
zich te goed voelt om fantastische ingrediënten te gebruiken op het moment dat het 
verhaal daar om vraagt.’’ 

De keuze voor een andere wereld en tijd was een logisch gevolg van Ness’ gedachte-
experiment van de aanhoudende ‘Herrie’ en de ambitie om ‘een allegorie over 
volwassenwording’ te schrijven die toont hoe eerste-keer-ervaringen je bewust maken 
van morele dilemma’s. ,,Bovendien wilde ik – als geboren Amerikaan – ruimte creëren 
voor het vraagstuk van de westerse kolonisatie. Ik wilde weten of wij mensen, als we 
met een schone lei zouden kunnen beginnen, dezelfde fouten zouden maken.’’ 

 

‘Ik ben geen snob die zich te goed voelt voor fantasy’ 

Het antwoord laat zich raden. Ness’ ‘Nieuwe Wereld’ is geenszins paradijselijk. De 
inlanders (‘Spakkels’) worden onderdrukt en de aardse kolonisten spelen een duister 
machtsspel. Ness’ protagonist Todd ontmoet de met een ruimteschip gecrashte Viola en 
moet met haar vluchten voor de censuur en het religieus fundamentalisme van de 
nederzetting waar hij woont. 

Hij ontdekt hoe moeilijk het is het juiste te kiezen in een wereld vol chaos. Wat doe je als 
je elkaar vertrouwt en je vervolgens bij toeval, zoals Todd en Viola, in een burgeroorlog 
belandt waarbij je wordt gedwongen ieder een kant te kiezen om te overleven? Ben je 
dan bereid mee te vechten, mee te doen aan martelpraktijken, of terroristische acties, en 
het leven van de ander in de waagschaal stellen? En in hoeverre ben je moreel 
verantwoordelijk voor al het vergoten bloed? 

Ness: ,,De mens is van nature begiftigd met bewustzijn van de mogelijkheid tot kiezen, 
maar evolutionair gezien zijn we er niet klaar voor het te gebruiken. Het ontbreekt ons 
aan zelfinzicht, we weten meestal niet waarvoor we kiezen. Ik geloof daarom niet in of 
goede of slechte mensen, maar alleen in goede of slechte daden. De titel van het slotdeel 
luidt niet voor niets Monsters of Men. Allemaal zijn we in potentie tot gruwelijke dingen 
in staat. Dat maakt het leven gecompliceerd. Dat maakt Todd en Viola en zelfs de jonge 
leider van de Spakkels, die goedbeschouwd als enigen het recht aan hun kant hebben, 
onvoorspelbaar. Welke keuzes maak je als degene van wie je houdt met de dood wordt 
bedreigd? Wat betekent het wanneer je bevangen door paniek en angst, een ander 
doodt? Wat doe je als je je geliefde door genocide hebt verloren? Rechtvaardigt dat 
oorlogen? Is er überhaupt iets dat oorlog rechtvaardigt?’’ 



Ness geeft geen antwoorden op zijn vele vragen. Ondanks, of misschien wel dankzij het 
feit dat zijn vader sergeant was in het Amerikaanse leger. ,,Hij heeft gevochten in 
Vietnam, maar hij heeft nooit gesproken over wat daar is gebeurd. Wat ik daaruit heb 
kunnen concluderen is dat voor iedere oorlog een heel hoge prijs wordt betaald.’’ 

In shock 

Niet zijn vaders verleden, maar het afschuwelijke drama van de loopgravenoorlog in Im 
Westen nichts neues deed hem de zinloosheid van oorlog inzien. ,,Ik was in shock toen ik 
als tiener ontdekte dat de film vanuit het perspectief van de Duitsers werd verteld. De 
zogenaamde andere kant was ineens niet langer eenduidig slecht.’’ 

Ness gelooft dat de meeste mensen oprecht de beste bedoelingen hebben. ,,Maar er 
kunnen zich onverwachte situaties voordoen, dus is het onvermijdelijk dat we fouten 
maken. Daarom wil ik – als lezer en als schrijver – boeken die waar zijn, die vertellen 
over wat er allemaal in de wereld gaande is, over wat het betekent menselijk te zijn. 
Sommigen vinden mij immoreel, vanwege alle geweld en wreedheden in De 
Chaostrilogie en het feit dat ik in boeken die voor jongeren zijn uitgebracht een happy 
end niet vanzelfsprekend vind. Dat irriteert mij. De wereld is grimmig en jongeren weten 
dat. Daarom neem ik ze serieus, daag ik ze uit het leven in al zijn complexiteit te 
bevragen. Als ik dat niet zou doen, zou ik ze in de steek laten.” 

Ness zwijgt even. ,,Is er wel een scheidslijn tussen literatuur voor jongeren en 
volwassenen? Of reageren jongeren en volwassenen anders op wat je schrijft, vanwege 
hun verschil in levenservaring? Pas toen ik Todd leven had ingeblazen wist ik dat de 
trilogie ook voor jonge mensen zou zijn. Dat betekende niet dat ik minder volwassen 
ging schrijven.” 

Ness is zich ervan bewust dat de waarheid weerbarstig is en de mens beperkt en dus 
ieder verhaal tekort schiet. ,,Een verhaal”, vindt hij, citerend uit zijn nieuwste 
(volwassenen)roman The Crane Wife, ,,is geen uiteenzetting over hoe de wereld in 
elkaar zit of zou moeten zitten, het is een net waardoor de waarheid wegvloeit. Een klein 
beetje van wat waar is zal achterblijven in het net, maar lang niet alles, slechts het beetje 
dat ons in stelt staat om te kunnen leven met het onverwachte, zonder dat we eraan 
onderdoor gaan. Zo is De Chaostrilogie uiteindelijk een verhaal over vertrouwen, over 
weten dat je altijd en overal op elkaar kunt rekenen. Dat is waarom Todd en Viola hoop 
houden. Ook als hun wereld onder hun voeten vandaan valt.” 

PATRICK NESS 

Patrick Ness (1971) is geboren in de Verenigde Staten, maar woont sinds 1999 in Londen. Hij 

studeerde Engelse literatuur, doceerde aan Oxford University en werkte als boekrecensent. 

Hij debuteerde met The Crash of Hennington (2003) en schreef de verhalenbundel Topics 

About Which I Know Nothing (2005), maar kreeg bekendheid met de Chaostrilogie, die vele 

prijzen won. De delen van de Chaostrilogie worden uitgegeven in de vertaling van Ineke 

Lenting. Bij ieder deel schreef Ness een op zichzelf staand kortverhaal. Zie: 

www.chaoswalkingstories.com 
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