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Er is HOPE!
De witte rots gaat over een plek die belangrijk was in verschillende mensenlevens

door de eeuwen heen, over geweld en liefde, en over het belang van het doorgeven

van verhalen.

 

Je zag hem wellicht al voorbij komen in het titeloverzicht van september: De witte rots van

Anna Hope.

⏲

https://amboanthos.pr.co/


Afgelopen weekend las ik de roman en heb het boek meerdere keren onderbroken voor een

Google search. Om te beginnen over de beroemde witte rots aan de westkust van Mexico.  Dit

boek zit vol geschiedenis waar je meer over wilt lezen!

https://amboanthos.pr.co/images/434512


Volgens het Wixárika-volk werd uit deze rots de wereld geboren:

 

“Heel lang was er alleen maar water, water dat kookte en borrelde.

Toen, op een dag, verscheen er een rots, een witte piek boven de golven: het eerste

vaste voorwerp ter wereld.

Het water bewoog ertegenaan: het sloeg, stak, zoog en trok.

Die beweging, die wrijving, zorgde voor damp, die zich tot wolken vormde,

waaruit regen viel die leven voortbracht.

Hier werd de vormeloosheid verliefd op de vorm. En zo, aldus, daar en toen, werd

de wereld geboren.” (p.189)

 

Anna Hope

Anna Hope bezocht jaren geleden bij toeval (of door het lot) het slaperige kunststadje San Blas

in Mexico. Na wat research op internet, maar vooral ook door contact met mensen van de

Waxárika-stam kwam ze achter de verbijsterende geschiedenis, het strategisch belang en de nog

steeds aanwezige rituele kracht van de stad, en in het bijzonder van de witte rots die daar een

paar honderd meter uit de kust ligt.

Het is een geschiedenis die geen witte geschiedenis is, maar wel verteld dient te worden.

De witte rots 

https://amboanthos.pr.co/images/436531


2020: Een Engelse schrijfster maakt een moderne pelgrimsreis naar de heilige witte rots van

San Blas voor de kust van Mexico. Zeven jaar lang had ze geprobeerd zwanger te raken. Dankzij

een ritueel met een sjamaan van de Wixárika-stam heeft ze nu een dochter. Nu was het tijd om

een offer te brengen en de witte rots te danken.  

Door kaarsen de zee op te laten, maar ook door een roman te schrijven waarin ze de macht van

de witte rots erkent en onder de aandacht brengt aan de hand van drie bezoekers.  

 

In 1775 bereidt een jonge Spaanse luitenant (gebaseerd op historisch persoon)zich voor op een

zeereis om de rest van de Pacifische kust te veroveren. Vlak voor de kust begint een van de

andere zeevaarders raar gedrag te vertonen.

Twee Yoeme-meisjes worden in 1907 tegen hun wil vanuit het binnenland van Mexico door de

Spanjaarden meegenomen naar de kust. Ze worden verscheept naar Yucatán waar ze op een

plantage moeten werken. Als ze de reis overleven…

In 1969 vindt een beroemde Amerikaanse zanger (gebaseerd op Jim Morrison) – op de vlucht

voor de politie, zijn fans en de allesoverheersende Vietnamoorlog – zichzelf terug in een hotel

vlak bij de witte rots. De rots heeft een grote aantrekkingskracht op hem.

De witte rots gaat over een plek die belangrijk was in verschillende mensenlevens door de

eeuwen heen, over geweld en liefde, en over het belang van het doorgeven van verhalen.

Het oet denken aan Wolkenatlas van David Mitchell.

 

Voor kranten:

Een roman over het systematisch onderwerpen van inheemse volken, de

kwaadaardigheid van kolonialisme, witte schuld en alternatieve spiritualiteit.

 

 

Van Anna Hope verscheen in 2020 de roman Verwachting:

 

Een roman over hoe je je als 24-jarige vogelvrij kan voelen en hoe je dan opeens 34 bent en

vergeten bent kinderen te krijgen of carrière te maken. Het boek nodigt uit tot samen wijn

drinken, huilen, eigen gemiste kansen delen, en vervolgens zien dat we allemaal wel ergens de

boot hebben gemist.

 

Pers over Verwachting:

‘Niet alles wordt opgelost in het leven, zo blijkt uit de nieuwe roman van de Britse Anna Hope.

Het is de kracht van het boek.’ – Trouw



‘Soms heb je het geluk zonder enige verwachting aan een boek te beginnen om vervolgens al na

een paar pagina’s te weten dat je beet hebt. Dit was zo’n boek. Anna Hope doet niet aan

vormexperimenten, maar levert gewoon een ontzettend fijn, warmbloedig verhaal over

toekomstverwachtingen, moederschap, relaties en ouder worden.’ – VPRO-gids

‘In Engeland is deze meesterlijke roman een hype onder vrouwen. Het nodigt uit tot zelfreflectie

en tot lange, diepgaande gesprekken met vrouwen onder elkaar.’ – ZIN

‘Prachtig, prikkelend, ontroerend.’ – Elizabeth Day

‘Hope schrijft glashelder, met lef en raffinement.’ – NRC Handelsblad

Verwachting verschijnt in augustus als mid-price.
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