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A ls we Hanna Ber-
voets mogen gelo-
ven, ziet de toe-

komst van de journalistiek er
niet al te somber uit. In haar
nieuwe roman, Efter, speelt
een onderzoeksjournaliste
een belangrijke rol. Zij publi-
ceert uitvoerige artikelen in
digitale media, die niet per se
gesneden zijn op de maat van
flitsend, spannend en snel. Op-
merkelijk, want het verhaal
van de roman Efter speelt in
een denkbeeldige toekomst,
waarin we beschikken over al-
lerlei nieuwere digitale media
die onsnog veelmeer connected
houden dan we vandaag ge-
wend zijn. Niettemin blijkt er
ook dan nog serieuze journa-
listiek te bestaan. Maar daar-
mee zijn de positieve berich-
ten die ons uit Bervoets’ toe-
komst toewaaien wel zo’n
beetje opgesomd. Er is veel
dreiging in dewereld van Efter.
Doden vallen bij bosjes en de
farmaceutische industrie
heeft een stevige greep op het
menselijke leven.
De roman bestaat uit een

bundeling van tekstsoorten,
van dagboekachtige notities en
verhalende episodes tot uitvoe-
rige artikelen. Deze teksten fi-
gureren opbepaalde typendigi-
tale media, die doen denken
aan Facebook. Hoe dit precies
zit, begrijp je pas later, maar
wel is meteen duidelijk dat de
situatie desastreus is. De vraag
is meteen: hoe heeft het zover
kunnen komen? Bervoets pre-
senteert de vertelling als een
soort omgekeerde afwikkeling

van de verhaallijnen. De sfeer
van dood en verderfmoet opge-
helderd worden vanuit de oor-
zaken. Daarin vormt het medi-
cijn ‘Efter’ een rode draad. Hier-
van wordt gehoopt dat het een
remmendewerking zal uitoefe-
nen op verliefdheid. Dit ‘ge-
neesmiddel’ is inmiddels uitge-
probeerd, met een hoop onheil
als gevolg.

Fysieke aanraking
Als de contouren hiervan dui-
delijk zijn, presenteert Ber-
voets een reekspersonages.De
tiener Meija komt in beeld, zij
is hopeloos verliefd en vooral
wanhopig: de jongen die haar
stapelverliefd heeft gemaakt,
koos voor een ander. Meija
komt in een kliniek terecht
waar therapie wordt aangebo-
den aanmensen die lijden aan
LAD (LoveAddictionDisorder).
In deze kliniek wordt geëxpe-
rimenteerd met het nieuwe

geneesmiddel, wat danig uit
de hand loopt. Naast de ver-
haallijn met Meija krijgen we
veel dagboekachtige teksten
voorgeschoteld vaneenmeisje

in die kliniek dat vastloopt in
schuldgevoelens. Inhet laatste
deel van de roman treedt de
onderzoeksjournaliste weer
wat sterker op de voorgrond.
De personages wisselen elkaar
dus af, de een komt na de an-
der in beeld, hoewel ze alle-
maal het toneel blijven bevol-
ken. Elk van hen is bezig met
een eigen, persoonlijke zoek-
tocht. Waarnaar? Naar oriën-
tatie inzake de vraag wie ze
zelf eigenlijk zijn. Maar vooral
naar liefde, want daaraan is
hetmeeste gebrek. Iemand be-
noemt een liefdevolle relatie
ergens als een ‘verbond’, en
dat klinkt in deze fictieve we-
reld nogal illusoir. De moeder
vanMeija omschrijft haar rela-
tie met haar partner als volgt:
‘haar verbintenis met Robert
is een goede overeenkomst
voor beide partijen. Hij ver-
schaft zorg, zij verschaft kost,
ze verschaffen elkaar gezel-
schap en fysieke aanraking die
hen beiden zelfverzekerder,
rustiger mensen maken.’ Dat
is eerder een nuttig contract
dat een liefdesverbond.

Neurologische kijk
Het raamwerk dat haar perso-
nages vormen, biedt Bervoets
tal vanperspectieven,diezebe-
nut om een haar thema’s ter
sprake te brengen. Demeest in
het oog lopende kwestie is de
neurobiologische kijk op de
mens: de humane ervaring in
al zijn facetten wordt be-
schouwd als een scheikundig
fenomeen. Verliefdheid heeft
dan ook een ‘neurogenetische

oorsprong’, terwijl van het ge-
neesmiddel Efter gezegd
wordt: het ‘stimuleert de pref-
rontale cortex en blokkeert
specifieke dopaminecircuits in
de hersenen’. Bervoets laat
haar lezers nadenken over een

toekomstscenario waarin het
mogelijk is om onze meest in-
tieme gevoelens te beïnvloe-
den door de juiste pillen in te
nemen. Een van de personages
noteert: ‘Geluk is niets anders
dan willen wat je krijgen kan.
Wie zijn eigen wil kan bestu-
ren, is gelukkig. En dat kan nu,
dankzij Efter.’
Maar Bervoets heeft meer

pijlen op haar boog. Ze schetst
bijvoorbeeld een kritisch
beeld van de psychische zorg,
waar men tegen jongeren met
liefdesverdriet zegt: ‘Die cultu-
reel ingegeven hang naar we-
derkerigheid is precies wat
jouw verslaving drijft.’

Context
Het gaat erom je een andere
‘context’ aan temeten, een an-
dere kijk op jezelf. Dit is de
truc vandemodernepsycholo-

gie, laat Bervoets iemand zeg-
gen: ‘Geefmensen een verhaal
met hun naam erop. Verschaf
ze een verklaring voor hun
symptomen en ze zijn plotse-
ling bereid die symptomen te
bestrijden. Begrip geeft
kracht, het maakt niet uit of
dat begrip een illusie is.’
Tevens is het verhaal een

denkexperiment over oorza-
ken: hoe brengt een ‘toevallig’
voorval een onontkoombare
keten van gebeurtenissen te-
weeg, die uitloopt op iets
noodlottigs?Datpast primabij
de sfeer van het verhaal, want
dat donkere wolken zich sa-
menpakken in de toekomstige
wereld die Bervoets schetst, is
wel duidelijk. Toch blijft dit
verhaalmotief wat dun, het
suggereert meer dan er gebo-
den wordt. De filosofische in-
houdervanblijft bovendecon-
crete gebeurtenissen zweven.

De romanvanBervoets is niet
in alle opzichten van perfecte
klasse. Zo is de verklaring voor
de vele dodendoor dat enepille-
tje wat gezocht en sommige
plooien van de vertelling zijn
nogal mistig. Niettemin is Efter
een belangrijke roman: Ber-
voets onthult morele aspecten
van een toekomst waarin de
mens door een
farmaceuti-
schebrilwordt
bekeken.
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