
nen niet een erg ongeloofwaardige combinatie? De Pedersens zijn niet 

in hun eigen huis te vinden. Maar zegt dat eigenlijk wel iets? Zijn ze, 

zoals Jorge een paar keer overweegt, mogelijk door hun eigen zoon 

vermoord? Liggen ze buiten onder de sneeuw? Maar als er geen vreem

deling is geweest, wie heeft Magnus Segren dan vermoord? Heeft Jorge 

zelf in een op welling zijn gehate vader doodgeschoten en het besef van 

zijn daad onmiddellijk onderdrukt? 

De vragen stapelen zich op tegen het einde van The Pedersen Kid. 

Gass maakt briljant gebruik van de formule van de thriller om een sfeer 

van intense dreiging te scheppen en om zijn ademloze lezers naar een 

ontknoping te voeren die vervolgens uitblijft. Wat er gebeurd is blijft 

uiteindelijk onbeslisbaar, maar juist daardoor grift de sfeer van ver

huld en onverhuld geweld die Gass weet op te roepen zich zo diep in 

ons geheugen. 

W I L L I A M GASS 

Het Pedersenjong 
Fragment 

R O N D DE S T A M M E N van het groepje bomen, verborgen onder de 

sneeuw, stonden struiken berberis. De eiken waren hoog opgeschoten, 

de takken staken recht vooruit, de bast van de stam zwart en gerim-

peld. Op sommige plaatsen kon ik de berijpte spiralen dood gras zien 

die aan de grond waren vastgevroren en hoge door de harde wind 

opgejaagde sneeuwhopen waar de zwarte stekels van de berberis uit 

staken. De wind had wat takken in de sneeuwbanken terecht laten 

komen. De zon wierp de schaduw van andere takken op hun flanken 

en plooide die over ribbels. Achter de bomen liep de grond omhoog. 

De sneeuw werd hoger. Pa en Hans hadden hun jachtgeweren bij zich. 

We liepen parallel met de sneeuwbanken en hidden ons laag. Ik hoor

de ons ademen en kon de sneeuw, de aarde en onze schoenen horen 

knerpen. We kwamen maar langzaam vooruit en we hadden het alle

maal koud. 

Boven de sneeuw, door de takken, kon ik de nok van het huis van 

Pedersen zien en, dichterbij, het dak van Pedersens schuur. We waren 

op weg naar de schuur. Pa stopte af en toe om te kijken of hij rook zag 

A R M A D A  Ijs en sneeuw 


