
‘Niemand is doorgrondelijk’ 
 

Ze zoog zich vol met Vonneguts zwarte humor en met Scott Fitzgerald, maar 
van ‘literatuur met een grote L’ had Jenny Valentine altijd een afkeer. „Ik 
ben goed in mensen, niet in plots.” 

 
Door MIRJAM NOORDUIJN 9 JANUARI 2009 

Een literair boek is niet per definitie een goed boek, vindt Jenny Valentine (Cambridge, 

1970). Tijdens haar studie Engelse taal- en letterkunde aan de universiteit van Londen 
heeft ze te veel literatuur met een grote L moeten lezen: in haar ogen pretentieus 
opgezette en nodeloos gecompliceerde romans, waarachter een te groot zelfbewustzijn 
van de schrijver schuil zou moeten gaan. 

„Ik houd niet van grote ego’s, maar van goede zinnen”, zegt Valentine stellig maar 
weloverwogen vanachter de ontbijttafel van haar Amsterdamse hotel. „Zelfspot en -
relativering vind ik goede eigenschappen. Wat niet betekent dat ik mijn schrijverschap 
niet serieus neem. Ik stel eisen aan mijzelf en voldoe daar aan door hard te werken: ik 
open prikkelend, ben verrassend, vermijd clichés, gebruik weinig woorden en laat de 
lezer eigen conclusies trekken. 

„Ik weet dat ik een goed schrijver ben. Maar ik wens niet deel uit te maken van een 
literaire hiërarchie.” 

Toch is Valentine – tenger, geen make- up, bescheiden voorkomen – toegetreden tot een 
select groepje auteurs. Tot haar eigen grote verbazing ontving ze de Guardian Children’s 
Fiction Prize voor haar adolescentenroman Finding Violet Park. De prijs wordt niet vaak 
aan debutanten gegeven, zegt Valentine. „Voor mij was de prijs een bevestiging van mijn 
kunnen.” 

Op zoek naar Violet Park, zoals de Nederlandse vertaling luidt, gaat over Lucas Swain 
(16) die, wanneer hij in Londen op een nacht een taxi naar huis neemt, in het kantoor 
van de taxistandplaats een urn ziet staan. Daarin zit ene Violet Park. Althans, haar as. 
Lucas raakt geobsedeerd, weet de urn op slinkse wijze in zijn bezit te krijgen en begint 
een zoektocht naar Violets levensgeschiedenis. Een zoektocht die samenvalt met die 
naar Lucas’ indertijd plots verdwenen vader – een louche journalist – wanneer blijkt dat 
Violets dood wellicht iets met zijn verdwijning te maken heeft. Een bitterzoet verhaal 
volgt, waarin Lucas geleidelijk het ideaalbeeld van zijn vader loslaat en daarmee zichzelf 
en de barsten in zijn leven leert aanvaarden. 

Een jongen die geobsedeerd raakt door een vergeten oude dame in een urn is een bizar 
gegeven. Wat bracht u op het idee? 

„Toen ik aan het boek begon, werkte ik in een reformwinkel in Primrose Hill, Noord-
Londen, waar het verhaal zich ook afspeelt. Vlakbij is een makelaarskantoor waar tot op 
de dag van vandaag een urn staat. De as is nooit door nabestaanden geclaimd. Het 
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alledaagse is een geweldige verhalenbron, het is allesbehalve alledaags. Het is vreemd, 
rijk en ongewoon.” 

U had daarmee een fantastisch beginidee, maar nog geen verhaal. 

„Ik wist wie er in de urn moest: een van mijn vaste klanten, een levenslustige bejaarde 
vrouw die op een dag overleed. Zij stond model voor Violet. Zij deed mij ook inzien hoe 
moeilijk het is oud te zijn en vast te zitten in Londen. Ik werd me bewust van de 
tegenstelling in leven tussen jong en oud. Daarom moest een jong iemand de urn vinden. 
Het klinkt wat banaal, maar Lucas liep gewoon mijn hoofd binnen: een 16-jarige, 
introspectieve twijfelaar. Een heerlijke droogkomische verteller.” 

Waarom een teenager? 

„De leeftijd die ik mij het levendigste herinner, is rond de 15. Het kost mij geen enkele 
moeite terug te schrijven vanuit het perspectief van een 15-, 16-jarige. Je zoekt dan een 
weg naar onafhankelijkheid door het leven te bevragen. Dat geeft mij de mogelijkheid te 
schrijven vanuit zowel een wat meer kinderlijk als volwassen perspectief. De relatie die 
Lucas met zijn 5-jarige broertje Jed heeft, is even boeiend en ontroerend als het contact 
dat hij, dankzij Violet, krijgt met zijn bijna vergeten grootouders.” 

Adolescentenromans gaan toch juist over relaties tussen jongeren onderling. Is dat niet 
wat uw lezers van u verwachten? 

„Ik open prikkelend, ben verrassend, vermijd clichés en laat conclusies 
aan de lezer” 

„Ik schrijf vanuit mijn hart voor iedereen die het wil lezen. Ik ben goed in mensen, niet in 
plots. Ik observeer en verzamel beelden in mijn hoofd. Wanneer ik in een rommelwinkel 
een grote doos met brillen tref, vraag ik mij af wie die gedragen hebben. Wanneer ik een 
meisje in een feestjurk zie, valt mij de pleister om haar vinger op en wil ik weten 
waarom die daar zit. 

„Vier jaar geleden heb ik met mijn man Alex, die zanger en liedjesschrijver is, een 
reformwinkel op de grens tussen Wales en Engeland gekocht. In Hay-on-Wye. Behalve 
een goede remedie tegen het isolement van het schrijverschap is de winkel een bron van 
inspiratie. Alles wat ik hoor en zie vormt het zaad waaruit een idee groeit. Vandaar 
vertrek ik. Vervolgens laat ik mijzelf verrassen.” 

In Broken Soup, Valentines tweede jeugdroman, is de katalysator een negatief van een 
zwart-witfoto, dat toevallig in bezit komt van de 15-jarige Rowan. Een onbekende 
jongen beweert dat hij het negatief uit haar tas zag vallen en overtuigt haar het aan te 
pakken. Wanneer Rowan later op zoek gaat naar de jongen vraagt ze zich af of hij wist 
wat hij deed of dat het toeval was. „Toeval fascineert mij”, zegt Valentine. „En anti-toeval, 
zoals ik dat noem: dat ene moment waarin je wel of niet iemand ontmoet, waarin je wel 
of niet een beslissing neemt. Het zijn fracties van seconden die bepalend voor je leven 
zijn. Lucas neemt nooit een taxi. Maar het was laat en hij was moe en toevallig zat er 
dankzij zijn zus die zijn jas had geleend geld in zijn zakken. Daardoor ontmoette hij 
Violet. Is dat toeval? Met het ouder worden heb ik geleerd dat je je leven maar heel 



beperkt kan sturen. Wie kan zeggen of je keuzes überhaupt enig verschil maken? Ik heb 
daarop geen antwoord. Echt niet.” 

Behalve de rol die toeval speelt, lijkt ‘Broken Soup’ in verschillende opzichten op uw 
debuut: een teenager als hoofdpersoon. Londen als plaats van handeling. En een 
ontwricht gezin, dit keer gevangen in de rouw om het verlies van de oudste zoon. 

„Wat er gebeurt met mensen omdat dierbaren worden gemist of vermist, boeit mij 
bovenmatig. Kunnen ze zich herwinnen? Rowan zit vast in haar verdriet. Lucas niet. Zijn 
humor en zelfkennis werken ontnuchterend. In Broken Soup is die rol weggelegd voor 
Rowans 6-jarige zusje. Lucas put hoop uit zichzelf. Rowan uit haar omgeving. Het is het 
verschil tussen kiezen en niet kiezen.” 

Krijgt ‘Op zoek naar Violet Park’ een vervolg? 

„Oh nee. Ik zal altijd een open einde kiezen. Wat er na afloop gaat gebeuren, is een 
geheim waaraan de lezer zelf invulling mag geven. Geheimen maken het leven spannend. 
Niemand is in staat de ander compleet te doorgronden. Dat maakt het zo interessant 
over menselijke verhoudingen te schrijven. 

Geldt dat ook voor uw schrijverschap? Ligt daar een geheim aan ten grondslag? 

Lachend: „Als dat er was, zou ik het niet zeggen. Dat ik de schrijver ben die ik nu ben, ligt 
deels besloten in mijn jeugd. Mijn vader was als militair vaak afwezig en schreef ons 
prachtige brieven. Mijn moeder was onderwijzeres en las altijd. Ons huis lag vol boeken. 
Ik ontdekte wat woorden vermogen. Vanaf het moment dat mijn moeder mij als 9-jarige 
een schrijfboek gaf dat er uitzag als een roman, had ik een toekomstdroom. 

„Lang bleef het slechts bij een droom. Inherent aan het proces van volwassen worden is 
de geboorte van twijfel. Ondertussen las ik gretig door. Ik ontdekte de kracht van Kurt 
Vonneguts sobere schrijfstijl en zwarte humor. Ik viel voor het bitterzoete in The Great 
Gatsby. Ik voelde waar ik naartoe wilde. Dat ik goed kon worden, ontdekte ik pas toen ik 
mijzelf toestond mijn eigen stem te gebruiken. Verder ben ik dank verschuldigd aan 
Stephen Kings radicale motto ‘Kill your darlings’. En natuurlijk aan al mijn toevallige 
invallen.” 

Jenny Valentine: Op zoek naar Violet Park. Vertaald door Jenny de Jonge. Moon. Jenny Valentine: Broken 
Soup. HarperCollins. Een Nederlandse vertaling is uitgegeven door Moon. 

Lees een bespreking van Op zoek naar Violet Park door Karel Berkhout via nrcboeken.nl 
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