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Dood in de sneeuw 
The Pedersen Kid van William Gass 

H E D , M A G N U S E N Jorgen Segren, Hans Esbyorn, de buren Carlson en 3 

Pedersen - alleen de naam van een andere buur, Schmidt, valt uit de 

toon in dit schijnbaar Scandinavische gezelschap. Maar er is meer dat 

ons eraan doet twijfelen of we wel in Scandinavie zijn. Er is ook sprake 

van een 'North Corn Road', en Hans is bij de marine geweest, hij heeft 

met zijn schip een Japanse haven aangedaan. Hij heeft althans Jorgen, 

die in de wandeling Jorge wordt genoemd, weten te vertellen dat in 

Japan bij de vrouwen het gleufje overdwars zit en dat ze er bovendien 

geen haar op hebben. 

Tijd en plaats worden nooit helemaal duidelijk in The Pedersen Kid, 

een novelle die de Amerikaanse schrijver William Gass (1924) in 1968 

publiceerde. Maar het lege, vrijwel vlakke landschap, de hevige kou, de 

zware sneeuwval en de namen van de figuren die het verhaal gestalte 

geven suggereren een van de oorspronkelijk door Duitse en Scandina

vische immigranten bevolkte noordelijke staten van het Amerikaanse 

middenwesten - Noord-Dakota, bijvoorbeeld, waar Gass is opgegroeid. 

De tijd is wat minder makkelijk aan te geven. Het verhaal speelt zich af 

na de oorlog, zoveel is duidelijk, maar de omstandigheden doen wel 

erg primitief aan voor de late jaren veertig. De Segrens en de Peder-

sens, die kilometers van elkaar en van de Carlsons en de Schmidts in 

de eindeloze leegte van het noordelijke middenwesten wonen, hebben 

bijvoorbeeld geen telefoon en er wordt op de landwegen die hun boer-

derijen met elkaar verbinden kennelijk geen sneeuw geruimd, zodat ze 

alleen per slee begaanbaar zijn, voor zover dat zelfs al mogelijk is. 

Op een ochtend vindt Hans, de jonge knecht van Magnus Segren, 

de bewusteloze zoon van de verre buur Pedersen in een schuurtje op 

het erf. Magnus Segren, die door zijn zoon Jorge, die het verhaal ver

telt, Pa wordt genoemd, ligt boven zijn zoveelste roes van deze winter 

uit te slapen. Terwijl Jorge zeer tegen zijn zin zijn hardhandige vader 

gaat wekken begint Hans de jongen, die ernstige bevriezingsverschijn-

selen vertoont, op de keukentafel te masseren met sneeuw en probeert 

hij hem bij te brengen met de whiskey die moeder Segren bij toeval in 


