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JARENLANG bezocht ik Nederlandse vrienden die zich metter-
woon in Frankrĳk hadden gevestigd. Zĳ waren niet de eni-

gen. Door het ĳveren van een Nederlandse makelaar hadden et-
telĳke Nederlanders Frankrĳk als hun nieuwe Heimat verkozen.
Net als veel Engelsen trouwens.
Wat me opviel was dat deze inwĳkelingen ook na vele jaren

nog geen woord Frans spraken en toen ik er een paar wat beter
leerde kennen, zeiden ze dat niet nodig
te vinden.
Over ‘de locals’ spraken ze alsof het in-

boorlingen waren. Ja, lekker eten deden
ze wel. Maar hun taal leren, ben je nu
helemaal besodemieterd, man. Wĳ spre-
ken toch onze moerstaal.
Die taal bezigden ze ook in de omgang

met hun nieuwe landgenoten, steeds lui-
der want die lui leken je niet te verstaan.
Ik waande me soms meer in Aerdenhout, Zeist of Leusden dan

in het glooiende boerenland van de Corrèze, hetzelfde huisje,
boompje, beestje, stevig verpakt in het vulgair-liberalisme van
Halbe Zĳlstra en diens geestverwanten.

Ja, dat waren leuke uitstapjes. Ze leerden me hoe hecht taal
en cultuur met elkaar verbonden zĳn, als de ongeboren vrucht
met de moeder.
Als je nu naar Europa kĳkt – en dat kán, ja, als je kĳkt met de

ogen van de uitstekende correspondenten bĳ krant en tv – dan
zie je een eeuwenoude quilt van talen en culturen die politiek
gesproken nauwelĳks aandacht krĳgt.
Cultuur of taal, daar hebben politici het niet over. Identiteit,

dat gaat erin als koek, maar cultuur, waarvan identiteit slechts
een miniem onderdeel is, weegt zo oneindig veel zwaarder in

het maatschappelĳke leven, zoals iedereen
weet die een levensgezel of levensgezellin
heeft die tot vervelens toe laat weten dat
zĳ het vroeger thuis heel anders deden.
Soms mag je je gelukkig prĳzen dat je nog

dezelfde taal spreekt, maar ook dat ver-
andert. Je eigen taal, of een andere Europe-
se taal, het Frans bĳvoorbeeld, is steeds
minder in tel. Het moet Amerikaans wezen.

Cultureel gezien worden we zo nóg Amerikaanser. Willen we
dat? Of willen we zowel Amerikanen als Chinezen wĳzen op
onze Europese diversiteit? Leer kinderen naast Engels weer
Nederlands, Frans of Duits zou ik als Europeaan zeggen.

wiewiewie.nl

Oud-collega, tv-maker, (radio-)columnist
en gelauwerd auteur Wouter Klootwĳk
(1945) schreef een nieuw kinderboek, De
wind wĳst de weg, geïllustreerd door Ire-
ne Goede. Over natuur, milieu-onheil,
overleven en diepe vriendschappen.

W outer Klootwĳk weet niet
hoeveel boeken hĳ in totaal
schreef sinds - als Ben de Cocq -

Worst en vuile praat (1981). ‘Volgens
Wikipedia ten minste 25 kinderboeken.
Waaronder twee bundels van drie eerdere
kinderboeken. Wat ik bĳzonder vind: twee
zĳn in het Duits vertaald. Het op twee na
laatste, Anne, het dorp en de rivier, heet in
het Duits veel mooier: Wenn ich
zurückkomme, ist Sommer.’
Het werd in Nederland bekroond met een
Vlag & Wimpel, Naar de overkant kreeg
een Zilveren Griffel. Voor Het erf van de
oom van Adri ontving je de Kinder-
boekwinkelprĳs.
‘Ja, waarom ben ik dan toch geen mil-
jonair, moeder?’

De wind wĳst de weg schreef hĳ als sce-
nario voor een kinderfilm. ‘Het idee ont-
stond in het ruige Ierse landschap aan de
westkust, waar we waren voor het tv-pro-

gramma De Wilde Keuken.
Een belangrĳke dame bĳ de
VPRO vond het verhaal niet
goed. Te lange spanningsbo-
gen, zei ze. Of te korte, dat
weet ik niet meer. Ze is er in-
middels weg. Een meneer
van de VARA was laaiend
enthousiast en probeerde het
aan het Filmfonds te slĳten.
Maar dat had geen geld meer
voor kinderfilms.
‘Het verzoek kwam van
mĳn uitgever Leopold: een
kinderboek over de wereld-
milieuproblematiek. Ik wilde geen on-
heilspellend boek schrĳven. Daar doe je
kinderen geen plezier mee, vind ik. Ik
dacht aan avonturen, het onheil voorbĳ.
Dat is het geworden. Ik heb het te filmen
verhaal omgebouwd, aangepast en uitge-
breid.
‘De leerzame boodschappen in het verhaal
zĳn onnadrukkelĳk, kinderen zullen er
geen last van hebben. Maar toch kan het tot
ze doordringen dat bĳvoorbeeld schoon
drinkwater van groot belang is. In het com-
fortabele Nederland met het beste waterlei-
dingsysteem ter wereld (officieel!), reali-

seert zich vrĳwel niemand
wat een zegen dat is. Veilig
water.
‘Er komt een moment in het
verhaal dat de kinderen een
hoop gras in de fik zien vlie-
gen. Ze hebben geen lucifers,
ze hadden geen vuur. Ik kan
me voorstellen dat veel kin-
deren (in de stad?) nauwe-
lĳks kunnen geloven dat er
zomaar fik komt. Ik had het
ook niet zo kunnen opschrĳ-
ven als ik het zelf niet had
meegemaakt. Spontane fik in

een bergje vers hooi. Broei!
‘Je hebt mensen die hun gazon maaien en
het gras op een hoopje gooien, uit het
zicht, aan de rand van hun tuin. Ze kĳken
er niet meer naar om. Maar ze zouden hun
hand er na een paar uur eens in moeten ste-
ken. Gloeiend heet van binnen. En als ze
na twee dagen de hoop open zouden schep-
pen, zien ze dat de kern bestaat uit grĳze
as. Komt niet in het boek voor, maar veel
mensen hebben er geen weet van dat je
aardappelen kunt poffen in een hoop ge-
maaid gras.’

Adriaan de Boer

Wouter Klootwĳk: minstens vĳfentwintig kinderboeken

Aardappelen poffen in een hoop gras
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Lezer in coronatĳd

Erna van den Berg
Zes jaar geleden ben ik verhuisd naar
een tiny house (32 vierkante meter) in
centrumAmsterdam. Driekwart van
boeken en huisraad moest de deur uit.
Even zuur maar het lucht wel op.
Sindsdien lees ik voornamelĳk op

mĳn e-book, want er is geen plaats meer
in de boekenkast. Ik lees het liefst bio-
grafieën en boeken over oorlog.
Onlangs De Effingers van Gabriele

Tergit over een rĳke Duitse fabrikanten-
familie, verarmd in de twee wereldoorlogen.Wolfstĳd van Ha-
rald Jähner: Duitsland na de oorlog. Walter Kempowski’s Alles
voor niets (Duitsers in Oost-Pruisen slaan in 1945 op de vlucht
voor plunderende Russen). De tuinen van Buitenzorg, Jan Brok-
ken over zĳn moeder in Indië. En op aanraden van mĳn klein-
dochters (25 en 22)Matterhorn, Karl Marlantes’ roman over de
oorlog in Vietnam. Interessante en aangrĳpende boeken.

Gĳs Zandbergen
Uit de stapel ongelezen boeken pakte ik
onder meer Aleksandar Tisma, De school
der goddeloosheid (1991). Dat ik daar-
aan begon werd tĳd ook, want op de ach-
terflap staat een aanbeveling van ons al-
ler Michaël Zeeman: ‘Door zo te schrĳ-
ven dat hĳ zĳn lezer uitnodigt tot een ge-
compliceerd en onrustbarend oordeel, is
Tisma erin geslaagd een even verbĳste-
rend als meesterlĳk boek te schrĳven.’
Dat verbĳsterende klopt in elk geval,

want de les/troost die ik uit de vier
verhalen heb getrokken is dat corona erg

is, maar dat het allemaal nog veel erger kan. Wat een wrede na-
righeid is er toch op de wereld. Je zou er goddeloos van worden.

Bart Jungmann
Bĳzondere maatregelen vragen om bĳ-
zondere tĳden. En dat zĳn het, bĳzondere
tĳden. Dus leest dit huis tegenwoordig
twee boeken in één ruk uit.
De geschiedschrĳving van de NRC ging

gelĳk op met 36 uur van Ödön von Hor-
váth. Dat waren twee bevriende projec-
ten, als je dat zo kunt noemen. Maar ook
de biografie van Hans van Mierlo vormde
een fijn span met Het Hout van Jeroen
Brouwers. Zo houden fictie en non-fictie
elkaar keurig in evenwicht dankzĳ het to-
egenomen aantal leesuren. Overdag de feiten, ’s avonds de nep-
feiten.

Overigens worden die twee genres op dit moment samengebald
in Say Nothing van de Amerikaanse journalist Patrick Radden
Keefe: de ellende van Noord-Ierland opgediend als een roman.
Superieure verslaggeving kan het heel goed alleen af.

Lisette Lewin
Voor de zoveelste maal heb ik Kees de jon-
gen van Theo Thĳssen herlezen, dat ik zo-
wat uit mĳn hoofd kan voordragen. Plus an-
dere boeken van dezelfde auteur.
Maar vooral Kees de jongen dus.
Ik herlees meer. Bĳvoorbeeld Tsjechov,
ook in het Russisch, maar vooral in de ver-
talingen van uitgeverĳ Van Oorschot. Je
kunt het allemaal steeds opnieuw lezen.
Verder kocht ik in de Beethovenstraat de
nieuwe biografie van Graham Greene: The
Unquiet Englishman. De winkelierster schoof het me toe of het
porno was, eerst links kĳkend, daarna rechts. Eigenlĳk had ik
eerst een schriftelĳke afspraak moeten maken.

Wim Wirtz
Wat ik van de plank haal, is te verwaar-
lozen bĳ wat ik van de boekhandel be-
trek. Roxane van Iperen ('t Hooge Nest)
zette mĳ in het tv-cultuurprogramma
Mondo op het spoor van Ulrich Alexan-
der Boschwitz. Zĳn roman De reiziger
uit 1938 zou nog lang in mĳn hoofd
nadreunen. In de Volkskrant las ik Hans
Bouman over Utopia Avenue van David
Mitchell en ik was verkocht. Romans
genieten mĳn voorkeur.
Daarnevens lees ik poëzie en non-fictie

(het heerlĳkeMythos van Stephen
Fry; Slĳpen aan de geest van John

Kroon over 50 jaar NRC Handelsblad), maar het liefst laaf ik me
aan de wereld van de verbeelding, denkbeelden die de werkelĳk-
heid van alledag overstĳgen. Soms worden mĳn verwachtingen
gelogenstraft. De avond is ongemak van Marieke Lucas Rĳne-
veld, winnaar van de International Booker Prize, vond ik, of-
schoon fraai geschreven, niet te pruimen. Zeurderig. Het is niet
altĳd feest.

Eric Outshoorn
Een alleslezer ben ik niet, maar naast de
Volkskrant en NRC kom ik toch wel toe aan
boeken. Vooral non-fictie (vanwege de ge-
vorderde leeftĳd?).
Naast het bed ligt de e-reader met 92 gela-

den en deels gelezen boeken. Bĳna uit: de
biografie van Hans van Mierlo door Hubert
Smeets. Volgende: The Happy Traitor over
spion George Blake.
In de huiskamer wacht het fysieke werk: How Democracies Die

van twee Amerikaanse politicologen. Net uitgelezen: These Trut-
hs van Jill Lepore , een geschiedenis van de VS. Adriaan van
Dis’Klifi ligt te wachten.
Herlezen doe ik niet vaak, maar om de paar jaar geniet ik van

Caldo Largo. De obscure Amerikaanse schrĳver Earl

De vraag was: zĳn jullie in coronatĳd meer gaan lezen
dan voorheen en welke titels hebben je voorkeur?
Schrĳf dat op in maximaal 125 woorden. Er kwamen
vele antwoorden, zo veel dat we er ook in het
volgende nummer een aantal publiceren. Wie nog mee
wil doen: de mailbox van Adriaan de Boer staat open.

mailto:af@deboer-born.demon.nl


Thompson verhaalt over een aan lager wal geraakte garnalenvisser bĳ
de Amerikaans-Mexicaanse grens, begin jaren vĳftig. Herman Heĳermans
is er niks bĳ.

Jan van Capel
Nadat ik het prachtige interview in de Volkskrant
met Lale Gül had gelezen, heb ik haar boek Ik ga le-
ven stante pede per internet besteld en dezelfde mid-
dag opgehaald bĳ de kleine boekwinkel in de buurt.
Een schitterend en schokkend verhaal over haar door
verstikkende islamitische regels beheerste leven in
een Turks gezin in Amsterdam-West.
Lale is pas 23 jaar, ze studeert Nederlands en
schrĳft zonder enige remming over haar jeugd, haar
ouders en de druk die ze ondervindt in haar omge-
ving om vooral een deugdzaam moslimmeisje te
zĳn. Ze trekt zich daar niets van aan, maar de prĳs is

hoog. Ze wordt bedreigd, haar boze ouders durven nauwelĳks meer op
straat uit schaamte voor de buurt.
Lale heeft ook besloten te stoppen met schrĳven. En dat in Nederland.

Maurits Schmidt
Ik lees meer, vrĳwel alleen elektronisch. De letter-
grootte van papieren krant en boek worden me te
klein. Een e-book is ook nog eens de helft van de
prĳs.
Drie kranten, plus tĳdelĳk, want aanbieding, Het

Parool. De Volkskrant op papier, dat vindt mĳn
vrouw prettiger lezen. Dan sla ik het bĳ Kobo ge-
kochte boek open. Nu is dat Alles wat is van James
Salter, volgens TommyWieringa zowat de beste
writer’s writer.
Op aanraden van goede recensenten en op eigen

gezag bestel ik een en ander, vrĳwel alleen fictie.
Veel Nederlands: Wiener, Wieringa, Grunberg,
Isik, Bouazza, Bouzamour, Pfeĳffer, Koch, Oek de Jong, Jeroen Brouwers,
Bernlef, Buwalda.
Ook wat oudere meesters eindelĳk (her)ontdekt. Nederlands: Hella Haas-

se en Marcellus Emants, waarbĳ Hermans en Reve kleine jongens zĳn.
Buitenlands: Dickens, Twain, Toergenjev, Tsjechov, Tolstoj, Paustovski,,
Flaubert.
Vergeet ik bĳna dat tot dagelĳks genoegen het verzameld werk van Hans

Andreus op mĳn nachtkastje ligt.

Lezen in coronatĳd wordt vervolgd in het volgende nummer
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Specialisten

V erslaggever schrĳft een rubriek. Op de eerste pagina van
het zaterdagkatern Wetenschap. Het misverstand. Wie in

het wetenschapskatern schrĳft, is wetenschapsjournalist. Zal ik
je voordragen als lid van de Vereniging van Wetenschapsjour-
nalisten, vraagt collega. Doe maar niet, zegt verslaggever, ik
heb alleen mulo. En, mompelt hĳ, wat is het verschil tussen een
wetenschapsjournalist en een goede?
Antwoord bleef zoek.
De rubriek in het zaterdagkatern behandelde ook, zo het van
pas kwam, cosmetica. Of het mogelĳk is om met wat smeer uit

een potje tien jaar jonger te worden. Jammer, maar nee. Ver-
slaggever werd uitgenodigd zich aan te sluiten bĳ de verenigde
cosmeticajournalisten. Bĳna allemaal vrouwen en in elk geval
één man, die toentertĳd schreef in Het Parool.Maar waarom
lid worden?

Omdat grote cosmeticahuizen van de wereld fantastische pers-
reizen organiseren naar heerlĳke oorden. Lastig was het volko-
men ontbreken van coördinatie. Lag de ene cometicajournalist
op kosten van een onderneming een kleine week aan een zwem-
bad in Frankrĳk, werd de andere vet verwend in Turkĳe. Een
doel van de club was, werd verslaggever uitgelegd, een agenda
samenstellen van de reisjes. En ze op elkaar afstemmen. Jaar-
rond samen onder de pannen. Had verslaggever heerlĳk gele-
ken. Op zich.

Wouter Klootwĳk

�

Bekeerd tot kunst
Brief van Kees Jansen. (Bĳ zĳn aantreden
begin jaren zestig door hoofdredacteur
Lücker herdoopt tot Kees de Graaf. Jansen
was te gewoon voor de Volkskrant.)

Naar aanleiding van stukje ‘De Acht, kroniek van
een teekenclub’ door Jacques de Jong hierbĳ
een zeer verlate Kerst- & Nieuwjaarskaart.
Zoiets maak ik rond elke jaarwisseling. Deze
bĳlage om te laten zien dat ik een beetje
dezelfde richting op dwaal als Jacques en om
jullie aan te moedigen. Ik ga dat tekenen en
schilderen steeds leuker vinden. Maar schrĳven
van teksten blĳft bĳ mĳ toch bovenaan staan.

Kees Jansen

Vondelpark, 6 bomen, ruw gekandelaberd – fijn-
tjes uitlopend. Tekening: Kees Jansen, dec. 2020
- 19,7 x 30 cm. – penseel, pen en inkt
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Als dieven in de nacht

4 MEI 1962, een dag voor mĳn verjaardag. In de
ochtendschemering ontwaar ik een geheel in het

zwart geklede vrouw, afgezonderd van het snel geslon-
ken aantal uitzwaaiers op de kade van Hoek van Hol-
land. Dat beeld beklĳft, ook bĳna zestig jaar na het
vertrek van de Zuiderkruis die het 41ste (infanterie)ba-
taljon stoottroepen - Eenmaal Stoter Altĳd Stoter, tja! -
naar Nieuw Guinea zal vervoeren voor Ons laatste
oorlogje, de titel van het boek dat John Jansen van Ga-
len in 1984 over de kwestie Nieuw-Guinea schreef.
Van wat er zich in de nacht voor het vertrek afspeelt,

herinner ik me slechts flarden. Merkwaardig, van het
verblĳf op Nieuw-Guinea herinner ik me vrĳwel alles.
Mails van de reünieregelaar en Eric Outshoorn atten-
deren mĳ op een uitzending van Andere Tĳden over de
kwestie Nieuw-Guinea, wat mĳ betreft het oorlogje
van Luns dat op het laatste moment NIET in een ramp
eindigde. De gemakzuchtige uitzending - ik ben beter
gewend van Andere Tĳden - leverde geen nieuwe ge-
zichtspunten op, kan ook bĳna niet, en vulde ook het
gat in mĳn geheugen niet op.
Ik kan er maar niet over uit, terwĳl ik toch John Jan-

sen van Galen uitgebreid over de aanloop naar het ver-
trek heb geïnformeerd. Van Galen schrĳft: ‘Dan is het
zover, sein voor vertrek. De vaandrig ziet nog de lie-
derlĳke zatheid voor zich, van jongens die niet bĳ
moeders weg willen en de flessen jenever liever stuk
drukken tegen hun lĳf dan ze af te geven.’
Die vaandrig ben ik. Dat van die liederlĳke zatheid

en flessen jenever heb ik van horen zeggen, maar aan

het waarheidsgehalte
hoeft niet te worden
getwĳfeld. Nog voordat ik
in een van de drietonners stapte
die de Alfa-compagnie (aangewezen als
kwartiermaker) naar Hoek van Holland zou brengen,
werd over niets anders gesproken dan over die uitwas-
sen.
De nachtelĳke rit. Wat een droefenis. Als dieven in

de nacht vertrekken we uit onze legerbasis in Ermelo.
Hoofdwegen vermĳden we om actievoerders en de-
monstranten te ontlopen. De lange, bar koude rit in
tochtige DAF-trucks met klapperende en wapperende
dekzeilen werd een kaartleesoefening vol omleidingen
via achterafweggetjes.
En dan laat mĳn geheugen mĳ opnieuw in de steek.

Ik weet dat mĳn medepelotonscommandanten en ik re-
delĳk tevreden waren over de hut die we kregen toege-
wezen op het officiersdek (voor onderofficieren en
manschappen waren er aparte dekken). Ik weet dat ik
naar die vrouw op de kade staarde en ik weet dat ik
vrĳwel onmiddellĳk zeeziek werd toen de Zuiderkruis
de Noordzee op voer. En zeeziek bleef.
Na vier of vĳf dagen luwde de storm. Het duurde nog

een paar dagen voordat ik me in de mess waagde. Niet
lang daarna werd ik voorgesteld aan Aad Nuis die in
Sorong, in de Vogelkop van Nieuw Guinea, zou ach-
terblĳven. Het duurde nog geruime tĳd voordat ik
doorkreeg dat de in het zwart geklede vrouw op de
kade van Hoek van Holland zĳn (toenmalige) echtge-
note was: Renate Rubinstein.

Cees Gloudemans


