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Het leven is een achtbaan, zit je er eenmaal in dan is het moeilijk om eruit te 

komen. En als het leven niet is wat je ervan verwacht, pak dan de kans op een 

verandering als die zich voordoet. 

 

Dat is in de kern de filosofie van de nieuwste roman van de Leiderdorpse 

schrijver Hans van Hartevelt. 'De Voorbestemming' gaat over een man die als 

jongetje door zijn vader in een afschuwelijk Frans internaat is gedumpt. Zijn 

vader heeft hem, enige zoon, voorbestemd om het bedrijf over te nemen, maar 

Henri schildert liever. Als zijn moeder overlijdt, verhardt deze Henri zich, gaat 

als een autist door het leven en neemt uiteindelijk toch maar de leiding van het 

bedrijf over. Zijn kans om uit deze ongewenste achtbaan te stappen wordt hem 

geboden door zijn eerste geliefde. Maar hij is blind voor de mogelijkheid om 

een nieuw leven te beginnen. 

 

Wanneer het bedrijf failliet gaat, komt hij via een nieuwe liefde in contact met 

een schilder die hem de theorie van de schilderkunst, maar ook die van de 

voorbestemming uitlegt. Het is een openbaring voor Henri, voor wie even het 

geluk gloort. Maar dan neemt het lot een andere wending en gaat Henri's 

achtbaan razendsnel door, zonder enige kans op verbetering. 

 

'De Voorbestemming' is een spannende roman die de lezer via de benauwende 

sfeer van een rijkeluisgezin in de jaren vijftig meeneemt naar het 

studentenleven van de jonge Henri in de jaren zestig om uiteindelijk in de jaren 

tachtig te eindigen. Van Hartevelt schetst het tijdsbeeld in de verschillende 

decennia door gebruikmaking van ikonen uit die tijd: Terlenka, Rutex, Eltax en 

later Beatles en Baghwan. Een belangrijke nevenrol is weggelegd voor een 

kostbaar schilderij, dat cruciaal is in het leven van de arme Henri. Dat schilderij 

en de nogal uitgesponnen uitleg die de schilder in het boek over het werk en de 

schilderkunst in het algemeen geeft, gebruikt Van Hartevelt als kapstok voor 

zijn eigen theorieën. 

 



“Het gaat erom dat energie uit het verleden niet eindigt. Het is een soort 

getrapte predestinatie voor Henri, die de regie over zijn leven niet krijgt”, aldus 

de auteur.  
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