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Oom Tom
W E ZATEN met ons vieren op een terras. We voelden ons be-

vrĳd. Een van ons stelde voor om de slavernĳtentoonstel-
ling in het Rĳksmuseum te bezoeken. Dat viel in goede aarde. Ik
zei dat ik vanaf mĳn tiende altĳd al veel over slavernĳ had ge-
lezen, nadat ik De Hut Van Oom Tom, toen nog De Negerhut Van
Oom Tom, cadeau had gekregen.
Ik was zo ondersteboven van het onrecht

dat de slaven op de plantages in het Zui-
den van Amerika was aangedaan dat ik
het boek later vóór een bezoek aan Ame-
rika nog eens herlas, om vast te stellen
waarom die oom Tom mĳ als kind zo had
geraakt.
Iedereen luisterde. Niemand had het

boek gelezen, maar toen ik was uitge-
sproken zei een van hen, een aardige, hoogopgeleide vrouw: ‘Je
moet geen slaaf zeggen, maar slaafgemaakte.’
Ik begreep haar niet en daarom legde ze mĳ uit wat het ver-

schil was. Het overtuigde me allerminst en toen ik haar op taal-
kundige gronden tegensprak, zei ze: ‘Jĳ kúnt dat als oudere,
witte man ook niet begrĳpen.’

Ik was in één klap terug in de hut van oom Tom. Nu werd ik ge-
discrimineerd, door haar, terwĳl ik nota bene mĳn leven lang
zĳn kwellingen en die van zĳn lotgenoten met me had meege-
dragen en zĳ niet.
Omdat nog maar weinig mensen literatuur lezen en zo ander-

mans cultuur leren kennen, zegt het jongere tĳdgenoten niets
meer dat je soms aan één verhaal genoeg hebt om iets heel in-
gewikkelds te doorgronden. Bestrĳders van onrecht menen de
werkelĳkheid ongedaan te kunnen maken door de taal te ver-

anderen. Taal valt voor hen samen met
werkelĳkheid en verliest haar metafori-
sche kracht. Is dat vooruitgang? Taal is
democratisch, zeker, maar mag iedereen
daarom de regels naar zĳn hand zetten?
Stel dat je zoiets in het verkeer zou
doen. Rechts voorrang, ben je gek, dat is
iets van oude, witte mannen. Voor ons
gaat links voor. Ik vrees dat het aantal

dodelĳke ongelukken snel zou toenemen.
Zo richten ook de tiranniek opgelegde veranderingen van de

taal die nu in de mode zĳn, meer schade aan dan de oude, inge-
burgerde woorden.
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Texel, Schokland, Tien-
gemeten, ze komen allemaal
aan de beurt in het boek van
Jan Bank en Doeko Bosscher
Omringd door water, waarin
vĳfentwintig Nederlandse
eilanden worden beschreven.
En hoe.
Zie de pagina’s 2 en 3.

‘W andola’, hoorde Wil Thĳssen
toen ze als reisjournalist voor het

eerst in Cambodja was, tien jaar geleden.
Het kwam van een jongetje dat one dollar
van haar wilde hebben. Het werd de titel
van haar derde boek. De opbrengst gaat
naar haar vrienden in Cambodja ‘die het
beter kunnen gebruiken’.
‘Twee eerdere boeken schreef ik op ver-

zoek, maar Wandola is echt helemaal van
mĳzelf’, laat ze weten. Ze beschrĳft erin
hoe zĳ in tien jaar tĳd eigen werd met het
land en hoe zĳ het zag veranderen onder
westerse invloeden.
Als zeer witte, hoogblonde verslaggeef-

ster was zĳ de allereerste toerist die in een
afgelegen dorp op palen wilde overnach-
ten. Ze werd aanvankelĳk beschouwd als
bezienswaardigheid, en meteen geconfron-
teerd met corruptie, geesten en rituelen, en
een ‘hotelkamer’ uit een griezelfilm.
Maar ze keerde elk jaar terug en smeedde

vriendschappen met de inwoners, die om-
gekeerd haar ook in hun hart sloten. In tien
jaar tĳd zag Thĳssen hoe het dorpje
bevangen raakte door het toerisme, boed-
dhistische rituelen verdwenen en hoe

Cambodja terugkeerde naar een nietsont-
ziende dictatuur.
‘De combinatie van drukke voltĳdbaan

en het werken aan een boek, ’s avonds en
in het weekend, is wel killing’, vindt ze.
‘Ik weet nog precies het moment bĳ het
schrĳven van mĳn vorige boek dat ik be-
zwoer dit nóóit meer te doen.’
Het is er toch weer van gekomen en ze

kwam er al mee op de radio inMet het oog
op morgen. ‘Gek om de geïnterviewde te
zĳn, en niet de interviewer.’
Gaat ze Toine Heĳmans achterna, die

met zĳn boek Zuurstofschuld het hele land
door trekt om in alle boekhandels signeer-
sessies te geven?
‘Nee, er is zelfs geen officiële presenta-

tie. Vanwege corona, en omdat mĳn Cam-
bodjaanse vriend en hoofdpersoon er niet
bĳ kan zĳn. Maar als er een leuke uitnodi-
ging in de bus valt, dan kom ik wel.’

JqJ

Een dollar voor
het goede doel
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Jan Bank en collega Doeko Bosscher legden geschiedenis vast

Echte eilanden, geen anti-eilanden
Jan Bank (81) en zĳn collega-his-
toricus Doeko Bosscher (71) wer-
den op de Wadden ‘door de eiland-
ziekte aangedaan, maar raakten
gaandeweg ook gefascineerd door
de negentien andere Nederlandse
eilanden’. In Omringd door water
(Prometheus) ruimen ze 864 pagi-
na’s in voor 25 luisterrĳke portret-
ten. Adriaan de Boer is onder de
indruk.

25 portretten

Wadden: Texel, Vlieland, Terschel-
ling, Ameland, Schiermonnikoog en
- al ruim een halve eeuw onbe-
woond - het enige Groninger eiland
Rottum.
Zuiderzee/Ĳsselmeer: Wieringen,
Marken, Pampus, Urk, Schokland,
Kampereiland.
Zuid-Holland: Ĳsselmonde, Rozen-
burg, Voorne-Putten, Hoeksche
Waard, Tiengemeten, Eiland van
Dordrecht en Goeree-Overflakkee.
Zeeland: Schouwen-Duiveland, Sint
Philipsland, Tholen, Noord-Beve-
land, Zuid-Beveland en Walcheren.

‘D e eilandervaring begint als de
veerboot zich losmaakt van het
vasteland. De lichte trilling van

de motor, het gekrĳs van de meeuwen
(volgens het boekje “krĳst” of “schreeuwt”
een meeuw, maar het klinkt als je goed
luistert meer als klaaglĳke poëzie), het rui-
sen van de boeggolf en het schuimwater
van het kielzog, de stagen die tegen de mast
tikken, klapperende vlaggen: het voorspelt
allemaal veel goeds.’
In het voorwoord lichten Bank en Bos-

scher ook hun criteria toe. Niet ieder door
een rivier, meer of zee omsloten partje Ne-
derland kwam in aanmerking voor een
hoofdstuk. ‘Onze aandacht ging uit naar
elk eiland met een eigen, door de nu leven-
de generaties in ere gehouden karakter. Er
moet in enigerlei vorm een eilandcultuur
heersen of zo recent hebben geheerst dat
die kan worden getypeerd en beschreven,
al dan niet met behulp van een archief. Zĳ
waren meestal al in de middeleeuwen met
naam en toenaam bekend en relevant voor
de geschiedenis van Nederland. Een aantal
is met dammen, bruggen en tunnels met el-
kaar en het vasteland verbonden geraakt,
maar ook voor die categorie geldt dat het

besef een eiland te zĳn er nog altĳd leeft,
zo niet overheerst.’
Jan Bank begon in 1962 bĳ de Volkskrant

als student-correspondent. ‘Toen een nieuw
fenomeen: studeren en als bĳbaan de spec-
taculaire expansie van de universiteit en de
opkomende studentenbeweging beschrĳ-
ven. Charles Groenhuĳsen bĳvoorbeeld
was toen student-correspondent voor de
stad Utrecht. In 1967 werd ik redacteur. Ik
kon toen verslag doen van de universitaire
“revolutie” rond 1969.’
In 1970 ontving hĳ met Ferd. Rondagh

(voormalig student-correspondent Nĳme-
gen) de Dr. M. van Blankenstein-prĳs voor
hun wetenschapsjournalistiek.
Eind 1973 maakte hĳ de overstap naar de

Rĳksuniversiteit Groningen. ‘Daar ont-
moette ik Doeko Bosscher. Voor mĳ was
het ook de gelegenheid om het noorden te
leren kennen. Eerst de schoonheid van het
Hoge Land. Later de aantrekkelĳkheid van
de eilanden aan de bovenkant. Het eerste
eiland dat ik vanuit Groningen bezocht
was Schiermonnikoog. Toen ontwaakte
mĳn eilandliefde. Bovendien werd ik ge-
troffen door de hulde die werd gebracht
aan J.E. Banck, een negentiende-eeuwse
pionier op het gebied van de schoonheids-
ontwikkeling en productiviteit van het ei-
land. Hĳ kreeg er een bank met uitzicht
over de Waddenzee.’
Drie jaar werkten de voormalige hoog-

leraren aan hun boek over een gedeelde ei-
landliefde. Bank: ‘Studie en beschrĳving
van de eilanden werden zo verdeeld dat ie-
der een van de vier combinaties [zie kader]

ten volle zou beschrĳven, met uitzonde-
ring van één eiland daarin. Dat deed dan de
ander. Op die manier konden we een zeke-
re eenheid van aanpak en stĳl behouden.
Zo heb ik Ameland behandeld, de overige
Waddeneilanden zĳn door Doeko Bos-
scher bestudeerd en beschreven.’
Over het Schiermonnikoog van de ge-

noemde J.E. Banck (‘van’ letterlĳk: de in
Soerabaja geboren jurist was van 1858 tot
1893 eigenaar van het ‘Friese eiland met
een vleugje Groningen’) vermeldt Bos-
scher dat het de recreant niet alleen strand,
ruimte, natuur en rust biedt, maar ook vre-
digheid. Het jongste zware misdrĳf - een
moordslachtoffer belandde in een put-
vond plaats in 1935.

J.E. Banck dichtte ook.

Op de kruinen van de duinen
staat de vuurkolom geplant
die met luister in het duister
als een helder kustlicht brandt.

De beginregels lĳken een ode aan ‘zĳn’
vuurtoren, het vers is dat niet. Bosschers
uitleg illustreert de sfeer en de gelaagdheid
van het boek: faits divers, brede histori-
sche achtergronden, gedetailleerde lokale
geschiedenis. Vĳandelĳk water, zondvloe-
den, Deltawerken. Oorlogsgebied. Indus-
trie, visserĳ en toerisme. De ambivalentie
ten aanzien van vreemdelingen en ‘immi-
gratie’. Op Marken heetten lui van buiten
‘langbroeken’. Voor Texelaren zĳn toeris-
ten ‘overkánters’, op Schiermonnikoog
volgens sommigen ‘fraimd schyt’.

Jan Bank voor ‘Gezicht op Zoutelande’ van Ferdinand Hart Nibbrig.
Beeld Jacques de Jong
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‘Urk is de kurk, waar de naosje op
drüft’, luidt een oud eilander gezegde.
Zelfspot, maar met een granieten bodem
van vertrouwen op eigen kracht.’
In een kleine honderd jaar, schrĳft Bos-

scher, is het inwonertal van Vlieland (het
kleinste bewoonde Waddeneiland) bĳna
verdrievoudigd. Een eeuw geleden kopte
De Telegraaf: ‘Arm dorp op een eenzaam
eiland.’ De deur van het raadhuisje knarst
in zĳn hengsels, de verslaggever treft de
burgemeester ‘met den hoed op en tot over
de ooren in den kraag van zĳn jas gedo-
ken’. Bibberend van de kou staart deze
mistroostig naar buiten. De kolenhande-
laar vertikt het brandstof te leveren. ‘Ge-
lĳk heeft de man, want geld krĳgt hĳ voor-
loopig toch niet.’
Nu bloeit er de economie dankzĳ het toe-

risme. ‘De gezinsinkomens bevinden zich
met ruim 30.000 euro per jaar ver boven
het Friese gemiddelde. Het verschil zit on-
der meer in de lucratieve verhuur van toe-
ristische accommodatie en het relatief gro-
te aantal renteniers. Er zĳn mondaine ho-
tels en in Oost-Vlieland, het enige dorp,
ontbreekt het niet aan kledingwinkels in
“het hogere segment”. Volgens de toeristi-
sche website TravelBird is een badgast op
geen enkel strand in Nederland zo duur uit
als op Vlieland. Diverse BN’ers hebben
vakantiehuizen op “het Capri van de Lage
Landen”, ook wel “Vliebiza” genoemd.
Een van hen, vakantiehuisbezitster sinds
2002, strĳdt actief tegen het sfeerbederf
dat de met hun geld strooiende rĳken, al
dan niet uit het Gooi, teweegbrengen.’

Door de gekozen schifting komen de Ĳs-
selmeerpolders niet aan bod. ‘Ondanks
hun randmeren zĳn het geen eilanden. De
aanleg begon met een dĳk vanaf het vaste-
land, die zich op een ander punt weer aan
het vasteland hechtte. Het zĳn anti-eilan-
den, die echte eilanden zoals Urk en
Schokland hebben opgeslokt.
‘In diverse Hollandse, Utrechtse of Friese

meren bevinden zich kleine eilandjes
waarop soms ook een huis staat. Een enke-

le keer zelfs verschei-
dene huizen, zoals in
het dorpje De Woude
(in de bedĳkte West-
wouderpolder, in het
Alkmaardermeer, ge-
meente Castricum) dat
alleen per pont te be-
reiken is. Daar wonen
zo’n 160 mensen en er
staat een door de be-
woners zelf gebouwd
kerkje, De Kemphaan.
Dit soort eilanden be-
treft meestal stroken
land die overbleven als
het omliggende veen
was afgegraven in het
kader van de turfwin-
ning, of weggeslagen door de golven. Wĳ
hebben ze gelaten voor wat ze zĳn.’

Jan Bank concentreerde zich grotendeels
op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilan-
den, die na de verwezenlĳking van het
Deltaplan een vaste oeververbinding heb-
ben gekregen. ‘Ik heb er twee ervaringen
aan overgehouden. De eerste is dat de
meeste hun eigen cultuur in stand houden
en nog steeds op een of andere manier een
eilandgemeenschap kunnen vormen. De
tweede is, dat in de Nederlandse geschie-
denis de eilanden bovenmatig veel een
slagveld zĳn geweest tĳdens invasies van
de Watergeuzen of uit Engeland of Fran-
krĳk en uiteraard tĳdens de Duitse bezet-
ting.
‘Doordat we ervoor hadden gekozen om

de eilanden te selecteren die in de negen-
tiende en twintigste eeuw min of meer als
zodanig waren erkend, betekende dat voor
mĳ dat ik nadrukkelĳk ook Rozenburg en
Ĳsselmonde wilde bezoeken en beschrĳ-
ven. Eilanden in Zuid-Holland die tegen-
woordig geheel of grotendeels deel uitma-
ken van Rotterdam. Dan komt men te staan
voor een expansie van haven en stad, die
andere uitkomsten oplevert dan de natuur
van de Waddeneilanden.’

In het boek heten het oogstrelende, fijne
plekken, waar de menselĳke maat hoogtĳ
viert en het tempo lager ligt dan op het vas-
teland.
‘Daardoor voel je je er gauw thuis. Het

wĳ-gevoel dat de bewoners met elkaar ver-
bindt, maakt jaloers. Door hun gezamen-
lĳke isolement zĳn zĳ altĳd “onder ons”.
De idyllische dorpen wekken nostalgische
gevoelens, ook bĳ de auteurs. Maar nostal-
gie is niet de kern van de behaaglĳkheid
die je er ervaart. Die is te vinden in begrip-
pen als ongerept, puur, tĳdloos en - het is
al genoemd - vrĳ.’
Jan Bank: ‘Reizen naar eiland en archief

deden we apart. We ontmoetten telkens in
de streekarchieven bereidheid om ons te
voorzien van de gewenste informatie. Dat
geldt ook voor plaatselĳke historische
verenigingen. Er heerst nogal wat vreugde
over nieuwsgierigheid van buiten.
‘De lockdown in 2020 was een behoor-

lĳke tegenvaller. De streekarchieven slo-
ten hun deuren, evenals de Koninklĳke Bi-
bliotheek in Den Haag. Maar we hebben in
de vrĳe zomer van 2020 ons onderzoek
alsnog kunnen voltooien. Nu resteert een
zekere melancholie.’

Adriaan de Boer
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Specialisme

Gewone journalisten doen de brand en de staking.
Maar van biljarten moet de verslaggever iets weten,

wil hĳ kunnen vertellen hoe knap of stom gespeeld
wordt en hoe de verende opstaande randen heten ron-
dom het speelveld dat het laken wordt genoemd.
Maar er is een specialisme in de journalistiek waarvoor
je niets anders hoeft te kunnen dan het maken van bĳ-
zondere vergelĳkingen. Schrĳven over wĳn is dichten
over het wezen der dingen. En een dichter is heilig.
Nooit zal hem of haar worden verweten dat hĳ of zĳ uit

haar of zĳn nek lult. Zo ook eerbied voor de wĳnschrĳ-
ver. Hoe meeslepender een wĳn wordt beschreven, hoe
groter het ontzag van de argeloze drinker. Niet voor de
wĳn maar voor de schrĳver.

Wĳnjournalisten worden eervol uitgenodigd deel te ne-
men aan proeverĳen. Dat ze daar door de mand vallen,
komen we uitsluitend te weten als er gewone verslagge-
vers bĳ aanwezig zĳn. Die proeven niet, maar houden
bĳ wat over de wĳnen wordt gezegd.
Toppunt van pret voor de nuchtere verslaggever, een
blindproeverĳ van prikwĳnen. ‘Eindelĳk een echte
champagne’, riep een wĳnjournalist uit na het vĳfde
glas. Het bleek nader bekeken Spaanse wĳn te zĳn met
een vreemd luchtje. Bedorven.

Wouter Klootwĳk

Ferd. Rondagh (rechts) neemt samen met Jan Bank de Dr. M.
van Blankenstein-prĳs in ontvangst als onderscheiding voor
hun wetenschapsjournalistiek. Foto Wim Ruigrok
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T OT TWEE JAAR geleden dreef
Edie Peters (63) zĳn eigen bedrĳf
met de verkoop van speciale foto-

boeken. Eerst in de Ferdinand Bolstraat,
later in de Wĳdesteeg in Amsterdam. Toen
vroeg World Press Photo of ze zĳn winkel
konden overnemen. Sindsdien is hĳ werk-
nemer bĳ deze stichting en helpt in die
functie mee aan een nieuwe toekomst, na
de pandemie. Zĳn winkel is ondergebracht
in het pand van World Press Photo op het
terrein van de Westergasfabriek.

De toekomst is ongewis, erkent hĳ. ‘De
lockdown heeft ook zĳn invloed gehad op
World Press Photo. Voormalig directeur
Lars Boering had plannen om een soort
clubhuis voor fotografen in te richten, met
een café, een bibliotheek, een boekwinkel,
een ruimte waarin presentaties en talk-
shows konden worden gegeven. Zĳn be-
doeling was de stichting meer te laten zien
aan het publiek. World Press Photo heeft
zich tot dan toe alleen bezig gehouden met
het organiseren van de internationale foto-
wedstrĳd met die naam en met het organi-
seren van tentoonstellingen van de gese-
lecteerde foto’s.

‘Het pand bĳ de Westergasfabriek leek
prima geschikt voor de nieuwe plannen.
Dankzĳ een bĳdrage van de Nationale
Postcodeloterĳ konden we hier intrekken.
Maar toen sloeg corona toe. Daarom zĳn
we gestopt met publieksgerichte activitei-
ten. Erger was dat ook de tentoonstellingen
niet meer door konden gaan. Daardoor lo-
pen we een hoop geld mis. De tentoonstel-
lingen zĳn een poot waarop World Press
Photo kan staan, de andere bestaat uit
bĳdragen van sponsors.’
In het monumentale pand van de

stichting is nu alleen nog de winkel van
Edie Peters actief en een deel van het kan-
toorpersoneel heeft er zĳn werkruimte.

Een aantal zalen en kamers zĳn wel inge-
richt maar niet in gebruik voor het doel
waarvoor ze bestemd zĳn.
Intussen is als nieuwe directeur Joumana

el Zein Khoury aangetreden. ‘Met haar
zĳn we nu aan ’t kĳken hoe we verder
gaan. Ik heb gezegd dat de winkel alleen
kan bĳven als hĳ zichzelf kan bedruipen,
logisch. In principe ben ik hier een vreem-
de eend in de bĳt, want niet betrokken bĳ
de fotowedstrĳd of de tentoonstellingen.’
Zĳn betrokkenheid bĳ de fotografie be-

gon bĳ de Volkskrant. In 1977 kwam hĳ
binnen als redactieassistent bĳ de chefs
Nacht Herman Leenes en Ed Bente. Hĳ
scheurde de telex en haalde de drank in de
nanacht. Via de redacties Binnenland en
Stad en een correspondentschap in Rotter-
dam kwam hĳ terecht op de Nieuwsdienst.
Daar leerde hĳ de kneepjes van de journa-
listieke organisatie.
In 1993 kreeg hĳ het verzoek de fotore-

dactie te stroomlĳnen, het was de tĳd van
automatisering en digitalisering. ‘En na
zeven jaar wordt het tĳd voor iets anders’,
dacht hĳ. In de fotografie waren allerlei
ontwikkelingen aan de gang. Niet alleen
digitaal, ook begonnen de grenzen tussen
verschillende genres te vervagen, tussen
bĳvoorbeeld journalistiek, documentaire,
mode- en reclamefotografie. ‘Zo kon een
persfotograaf kunstzinnige beelden gaan
maken, terwĳl de reclamefotograaf meer
de journalistieke kant op ging. Na mĳn
vertrek bĳ de krant heb ik een website ge-
opend waarop ik al die nieuwtjes en ont-
wikkelingen ging melden.’
PhotoQ was de titel, volgens Edie te ver-

gelĳken met Villamedia, het vakblad voor

de schrĳvende journalistiek. Daarna volg-
de in 2013 de winkel PhotoQ, gespeciali-
seerd in fotoboeken.
Zĳn assortiment? ‘Boeken die ikzelf in-

teressant vind, vooral ook boeken die zich
bewegen op het vlak van journalistiek, do-
cumentaire en kunst.’
De klanten, zeker ook nu in coronatĳd,

bevinden zich grotendeels online. ‘Het is
een community van een paar duizend geïn-
teresseerde fotografen’, meldt Edie, ‘de
communicatie gaat voornamelĳk via de
sociale media. Voor een winkel als de mĳ-
ne is het van belang voortdurend te laten
blĳken dat je er bent. Zo organiseerde ik
ook regelmatig boekpresentaties, maar in
coronatĳd is dat bĳna onmogelĳk.’
Concurrentie? ‘Ja, er zĳn een paar grote

concurrenten zoals Amazon en Bol.
Bĳvoorbeeld koffietafelboeken kunnen zĳ
veel goedkoper leveren dan ik.’
Nog steeds blĳ met de stap die je in 2001

hebt genomen om de krant te verlaten?
‘Het is steeds moeilĳk financieel over-

eind te blĳven. Maar ik klaag niet. Heb het
erg naar mĳn zin in deze winkel.
‘Tĳdens de lockdown was het passen en

meten in het gebouw. Ik ben extra voor-
zichtig, want mĳn vrouw heeft een long-
probleem. Maar ik vond het als geboren in-
trovert wel prettig hier. Ik kon elke dag
naar de winkel om boeken te versturen of
in te nemen. Ik hoefde niet thuis te blĳven.
Met World Press Photo zĳn we bezig met
een plan om door te gaan.’
Ga je zelf ook nog door? ‘Jazeker, maar

alleen zolang de winkel nog een functie
heeft.’

Jacques de Jong

Edie Peters, boekverkoper bij World Press Photo:

Corona hindert plannen voor vernieuwing

World Press Photo zit
weliswaar in een
riant pand, maar de
toekomst lijkt er wat
somber uit te zien.
De nieuwe directeur
en de staf beraden
zich op plannen.

Edie Peters in zĳn winkel op het Westergasterrein. Foto Jacques de Jong


