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Willem Kuipers
is verhinderd

D E VRAAG in deze editie van de
Volksknar is hoe sommige collega’s
ertoe komen fictie of zelfs literair

werk te gaan schrĳven nadat ze jaren-
lang zich alleen aan de feiten en de wer-
kelĳkheid hebben gehouden. Willem Kui-
pers zou dat voor zichzelf haarfijn heb-
ben kunnen uitleggen, maar bĳ zĳn afwe-
zigheid vrees ik zĳn honneurs te moeten
waarnemen.

Welnu, rond mĳn veertiende, in de der-
de klas van de hbs, was de journalistiek
het enige dat ik kon verzinnen als moge-
lĳk toekomstig beroep. ‘Een mooi woord’,
antwoordde ik de pater die naar mĳn re-
denen vroeg. De waarheid was dat talen
de enige vakken waren waarin ik me thuis
voelde, Nederlands in het bĳzonder,
dankzĳ de talrĳke uren die we als kinde-
ren thuis aan lezen besteedden.
De obsessie met stĳl en spelling heb ik
uit die tĳd overgehouden. Hoewel de
liefhebberĳ van het lezen op de middel-
bare school grondig werd uitgeroeid.
Godzĳdank kon ik er op een goede dag in
de journalistiek toch mee uit te voeten.

Maar fictie? Ik zou niet weten hoe ik het
moest verzinnen, laat staan een literair
werkje. Als ik al denk aan een boek, zie ik
alleen de eerste bladzĳde voor me, blan-
co. Dan slaat mĳn creatieve geest op tilt.

Hoewel…, er was een moment, ver na
mĳn afscheid van de journalistiek, dat ik
kon meewerken aan een verhalenboek,
Haarlemse sproken. Het idee was van Hil-
de de Haan, die jarenlang voor de Volks-
krant over architectuur had geschreven.
Zĳ opperde met een aantal Haarlemmers
een serie verhalen te schrĳven over op-
merkelĳkheden in de stad, zonder voor-
kennis, maar geheel op basis van fanta-
sie. Zo viel mĳ een gevelsteen op waarin
een herder was uitgehouwen, met zĳn
schapen. Toen sloeg mĳn fantasie enigs-
zins op hol.
Ik bedacht hoe in dat pand die herder
had gewoond, met zĳn vader en zĳn zus.
De vader betrapte hem erop hoe hĳ tus-
sen de schapen dingen met haar deed,
die van z’n leven nooit mochten. Het
kostte de jongen uiteraard zĳn kop. Veel
later pas werden in een kist op zolder de
stapels gedichten ontdekt die de herder
had geschreven, wondermooie gedichten
vol passie, hartstocht, en liefde voor zĳn
zus. Mĳn verhaal werd met gretigheid ge-
citeerd in de plaatselĳke krant, als een
waarlĳke sproke.
Dat was voor mĳ wel het hoogtepunt.

In hetzelfde boek werd mĳn enige po-
ging tot belletrie vakkundig de nek omge-
draaid. Ik had in een bĳdrage een heks in
een hofje laten pesten tot zĳ ‘groen van
gal en geel van nĳd’ zag, ritmisch weet
je wel, en allitererend ook. Van de eind-
redacteur (v) mocht dat niet: ‘groen en
geel van nĳd’ moest maar genoeg zĳn.
Daar heb ik het opgegeven. Voor mĳn
pen geen literatuur meer.
Vandaar mĳn diepe bewondering voor
collega’s die daar, met meer of minder
succes, wél in slagen.
Zo mogen er meer zĳn.

Jacques de Jong

Wat hebben deze colle-
ga’s gemeen? Ze kun-
nen zich zowel journa-
list als schrijver noe-
men. In dit nummer la-
ten we een aantal aan
het woord over de
vraag hoe zij als journa-
list tegen het schrijven
van fic�e aankijken.
Van Lidy Nicolasen is
zojuist een nieuw boek
verschenen.

Van zo’n blanco eerste bladzĳde sla ik op tilt

https://www.volksknar.nl


371pagina 2

�

Sommige Volkskrant-collega’s hebben zich al tĳdens
hun loopbaan gewaagd aan het schrĳven van een of
meer boeken. Fictie wel te verstaan. Mogelĳk ook een
dichtbundel. Een aantal hebben we voorgelegd wat
voor hen het verschil betekent tussen journalistiek
schrĳven en fictie.

Henk Blanken

Het ‘vertellen’ van een verhaal
moet ik geleerd hebben bĳ Het Vrĳe
Volk, van het onderzoeksduo Geert-
Jan Laan en Rien Robĳns, en later
van journalisten als Martin van
Amerongen, Ton van Dĳk en Lieve
Joris, en nog weer later van Chris
De Stoop en Amerikanen als Gay
Talese en Michael Lewis. Allemaal
schrĳvers van non-fictie die gebruik maakten van literaire
technieken uit de wereld van de fictie. Sinds ik dat genre een
beetje beheers - dat is sinds ik ziek ben - wil ik niets anders meer.

Het verschil is dat een journalist zich aan de feiten houdt, een
fictieschrĳver hoeft dat niet te doen. Of gaat de vraag over het
verschil tussen journalistiek en Literatuur (met die dikdoenerige
kapitaal)? Dan zit het verschil 'm minder in wat ze schrĳven dan
in hoe ze dat doen. Ik ben dol op literaire non-fictie (die vertel-
technieken leent van fictie) en heb weinig met fictie die mĳ niets
te vertellen heeft.
Ik heb geen fictie geschreven, met uitzondering van de poëzie
die eind jaren tachtig verscheen in het Nieuw Wereldtĳdschrift.
Maar wat ik weet over ‘het vertellen’ van een waargebeurd ver-
haal, weet ik van journalisten die zich op hun plaats voelen in dat
rare, hybride in Nederland enigszins verweesde genre van ‘li-
teraire non-fictie’. Of ik nog journalistiek bedrĳf, nadat ik eerder
dit jaar stopte bĳ De Correspondent, weet ik niet zo goed. Dan
ben ik dus maar wat ik nog wel doe: schrĳver.
Na zeven eerdere boeken, onder andere over journalistiek, par-
kinson en euthanasie, komt van mĳ volgend jaar Het laatste
woord uit, over de ethiek van de dood.

Wouter Klootwĳk

Rond mĳn twaalfde wist ik dat ik kran-
tenjournalist wilde worden en schreef
toen verzonnen verhalen.
Er is geen overeenkomst tussen jour-
nalistiek en fictieschrĳverĳ, anders dan
dat een schrĳver zich kan uitleven met
verhalen, gebaseerd op ware gebeur-
tenissen waar de journalistiek verslag
van deed. Zo kan een journalist eigen
werk verfictioneren in zĳn vrĳe tĳd.
Het voordeel van de journalistiek is dat
er nog wat te verdienen valt. In de schrĳverĳ niet, tenzĳ je een
bestseller schrĳft.
Wat stĳl betreft zie ik geen voordeel in het schrĳven van fictie.
Sommige journalisten zouden goede fictieschrĳvers zĳn, zo te
zien aan hun publicaties. Beide categorieën kennen het ouwehoe-
ren. Als Marieke Lucas Rĳneveld eropuit gestuurd wordt om
verslag te doen van het keizersnĳden bĳ een koe, heeft de redac-

tie voor haar artikel waarschĳnlĳk niet genoeg aan alle bladzĳ-
den van de weekendbĳlage.
De afgelopen jaren heb ik ongeveer vĳfentwintig kinderboeken
geschreven. Volgend voorjaar komt er weer een uit en ik hoop er
nog een paar te schrĳven.

Bert Wagendorp

Ik had al pogingen gedaan een boek te
schrĳven voor ik journalist werd. Dat
werd niks, en ik wist trouwens ook niet
hoe je dat moest aanpakken, om een
boek uitgegeven te krĳgen. Toen een
uitgever belangstelling toonde voor De
Proloog, mĳn debuut, wist ik niet wat
ik hoorde. Ik had het alweer opgebor-
gen in een diepe la.

De schrĳver is de meester van zĳn ei-
gen universum. Hĳ hoeft zich nergens
iets van aan te trekken, hĳ doet wat hem goeddunkt. Een journa-
list is de dienaar van de waarheid of wat daarvoor doorgaat, en
heeft daardoor niet de vrĳheid van de schrĳver.
Fictie schrĳven is spelen, de journalistiek is bloedige ernst. De
afwisseling bevalt me prima.
Goed leren schrĳven kost tienduizend uur praktĳkervaring. In
de basis komt fictieschrĳven neer op hetzelfde proces als journa-
listiek schrĳven: het alfabet uit je hoofd leren en daar zinnetjes
mee maken.
Mĳn productie van de laatste tien jaar: Ventoux, Ferrara, Mas-

ser Brock, Een zaterdagmiddag en met mĳn dochter Hannah het
VaderDochterboek. In februari verschĳnt De memoires van Abel
Sikkink, deel 1, uitgeverĳ Phoenix. Daar komen als het goed is
nog twee delen bĳ.

Toine Heĳmans

De schrĳver in mĳ ontwaakte bĳ mĳn
eerste boek. Ik heb me lang verzet, vanuit
de gedachte dat journalisten zich niet moe-
ten wagen aan een andere schrĳfdiscipline
die uitgaat van verzinsels. En uit angst dat
ik het niet kon.
Journalistiek en romans schrĳven zĳn
twee verschillende planeten. Dat moet ook
zo blĳven, anders gaat het mis - in de jour-
nalistiek vooral. Dus sinds ik romans
schrĳf, check ik feiten voor een stukje in de krant nog een keer
extra.
De vraag naar wat me beter bevalt, is hetzelfde als vragen van
welk van mĳn kinderen ik het meeste houd.
Ik heb heel erg profijt van het fictieschrĳven in de journalistieke
praktĳk En andersom ook. De planeten beïnvloeden elkaar wel:
in de krant durf ik beter literaire schrĳftechnieken te gebruiken,
voor een roman profiteer ik van het journalistieke privilege over-
al je neus in te kunnen steken. En als dat niet zo is, ga ik naar
plekken toe, zoals naar Pristina voor mĳn boek Pristina, omdat
ik toch wil weten hoe het daar is. Verder moeten ze vooral zelf
hun rondjes blĳven draaien in het heelal.
Ik heb nu drie romans gepubliceerd. De vierde is in embryonale
staat, dat zal nog een jaar of twee duren, schreef hĳ hoopvol.

Journalistiek of fictie,dat is de vraag
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Adriaan de Boer

Lagere school, opstellen, pen, inkt.
Van jaargang 1 van het krantje voor
de indianenclub verscheen alleen
nr.1. Een gedicht in de afscheids-
bundel. Het etiket op de jampot,
Pietje Bell’s Goocheltoeren, Eric
de Noorman plus de bliksem-
inslagen van literatuur als kiem
voor het eindredacteurschap van
Folio, Cicero.
Toen de krant net in de Wibaut-
straat zat, moest ik, redactiebediende, een zaterdagmiddag stand-
by zĳn. Noodaggregaat werd getest. Overeem bellen als de
telexen stilvielen. Op de verlaten redactie een kort verhaal getikt.
Kwam in Panorama. Bĳgedragen aan Avenue Literair.
Er bestond geen spagaat tussen fictieschrĳven of op een plek in
de krant met andere vrĳheden (taal, tekening) dan de nieuws-
verslaggever.
Waar De Waarheid op een ‘nieuwe jeugdklassieker’ stuitte,
werd mĳn debuut Snipper - tekeningen Waldemar Post -
exclusief in de Volkskrant afgekraakt. Wel herdrukt. De Bibli-
otheek leent deze 34-jarige nu uit als gesproken boek.
Als vutter een historisch ‘calendarium’ geschreven over eten en
drinken (op 30 november 1905: pannenkoekendag bĳ August
Strindberg). Vier sterren van Kees Fens voor 550 pagina’s
- balans hersteld.
Nu klaar met een roman. Bĳna. De hoofdpersoon grĳpt de
gelegenheid aan zich te ontdoen van zĳn vader. Scheelt een
sessie bĳ Sigmund. De mĳne las geen lettergreep van me.

Lydia Rood

Sinds mĳn zevende wilde ik schrĳ-
ver worden, vanaf het moment dat
ik dat woord voor het eerst hoorde.
Op mĳn zeventiende besefte ik dat
ik misschien ook een vak moest le-
ren. Toen was de keus voor de
schrĳvende journalistiek makkelĳk.
Ik heb op de School voor de Jour-
nalistiek nooit iets met radio of tv
willen doen. Vanaf dag 1 wilde ik
bĳ de Volkskrant terecht zien te komen. Toen het eindelĳk zover
was, had ik al drie kinderboeken geschreven. Maar toen ik van
het schrĳven kon leven, was de keus wéér makkelĳk.
Ik doe veel onderzoek voor mĳn boeken, maar je bent vrĳer.
Vroeger was ik onderworpen aan de Atlantische bril van de chef
Buitenland, ik moest zĳn waarheid schrĳven. Nu mag ik mĳn ei-
gen waarheid kiezen.
Uiteindelĳk past fictieschrĳven beter bĳ me, omdat alle moge-
lĳkheden van de non -ictie me ter beschikking staan, en dan nog
een paar meer. Maar ik zal denk ik altĳd bĳ het realistische genre
blĳven, ik wil verhalen vertellen die wortelen in de werkelĳk-
heid. Bĳ mĳn historische romans doe ik wat er bekend is bĳvoor-
beeld nooit geweld aan; ik vul alleen aan waar de wetenschap het
ook niet weet.
Ik heb bĳ het fictieschrĳven heel veel baat bĳ de journalistieke
lessen. De belangrĳkste is nog wel dat je mensen vragen kunt
stellen – ik begon heel verlegen, maar ik heb op de Dag in Dag
uit-redactie heel snel geleerd om mensen het hemd van het lĳf te
vragen.
Ik heb ongeveer 130 (jeugd)romans, thrillers, pornowerkjes en
luisterboeken geschreven. Plus een doktersromannetje. Ik ben nu
bezig met het bewerken van een oud heldenepos voor kinderen.
Er komt nog veel meer, maar wat weet ik nog niet precies.

Martin Schouten

Ik heb een rare weg afgelegd qua
schrĳverĳ. Afkomstig uit een
christelĳk-gereformeerd milieu
was tĳdens mĳn hele jeugd mĳn
diepste wens om daar aan te
ontsnappen. Dat is gebeurd, dank-
zĳ studie in Amsterdam. Ik wis-
selde van zuil en voelde me aan-
getrokken tot de sociaal-democra-
tie. Schreef er wat geschiedenis
over, waaronder een interview-
bundel onder de titel Voor de oorlog. Er was een voornemen om
vervolgdelen te maken. In de oorlog leek me overbodig, daar was
al genoeg over. Na de oorlog bleek lastig te plannen qua te be-
handelen Grote Gebeurtenissen

Ik ben van 1938 dus had die periode zelf beleefd en wat lag
voor de hand? Interview jezelf dan maar. Dat werd een roman,
Studio Voorland, gevolgd door andere, over respectievelĳk de ja-
ren zestig (Hotel Terminus) en zeventig (Huize Nieuwland). In-
tussen werkte ik bĳ een krant en een weekblad, met genoegen.
De fictieschrĳverĳ raakte in het slop, tot een uitgeverĳredacteur
me vroeg: heb je nog wat liggen? Dat gaf weer moed om ermee
door te gaan. Na mĳn pensioen, toen er helaas geen artikelen
meer van me werden verwacht, is dat de uitweg geworden voor
mĳn schrĳflust.
Laatstelĳk heb ik wat detectives gebaard, onlangs gebundeld
tot een omnibus: De Max Drooglever mysteries. Ben nu bezig
met afsluitend deel.

Lidy Nicolasen

Zolang je non-fictie schrĳft, blĳf je
je bewegen op het terrein van de
journalistiek. De feiten moeten klop-
pen, de opbouw moet helder zĳn, je
moet vragen opwerpen, beantwoor-
den en je houden aan een duidelĳke
structuur. In elk geval mag je de ge-
schiedenis geen geweld aandoen.
Een roman is totaal anders, ervoer ik
bĳ het schrĳven van Een geuzen-
dochter.
Het is nog niet zo gemakkelĳk om je journalistieke mores los te
laten, de logica, het taalgebruik, de ingebakken structuur en de
boodschap die je wilt meegeven. Je begeeft je voor je eigen ge-
voel op glad ĳs, en dat is griezelig. Maar heb je de smaak een-
maal te pakken, dan glĳd je fantastisch de wĳde wereld in. Wel-
iswaar ook van wak naar wak, want gemakkelĳk is het niet. John
Schoorl zei altĳd: als het makkelĳk zou zĳn, kan mĳn tante het
ook. Zoiets. Misschien schreef zĳn tante wel fantastische boeken,
maar je moet zitvlees en geduld hebben. Corona en lockdown
helpen dan.
Ik heb geen voorkeur voor het een of het andere genre. Het on-
derwerp is van belang. Nu heb ik zin om een min of meer heden-
daagse roman te schrĳven, met onderwerpen die me na aan het
hart liggen. Zo eenvoudig is het.
Of het me gaat lukken? Geen idee.

Op pagina 4: het nieuwe boek van Lidy

Nicolasen over de vele hartstochten van

Fernanda Willekes MacDonald.
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Lidy Nicolasen, voorheen chef Den
Haag en politiek redacteur, heeft
weer een boek op haar naam gezet:
Een onverschrokken leven - De vele
hartstochten van Fernanda Wille-
kes MacDonald. De hoofdpersoon is
een verwante van de dichter/klui-
zenaar Sonja Prins over wie zĳ eer-
der schreef.

Lidy: ‘De 94-jarige dochter van Fernan-
da hoorde me op de radio en mailde: in
mĳn moeder zit ook een boek. Ik had er
weinig zin in, maar de link met Sonja Prins
en het feit dat deze Fernanda in Neder-
lands-Indië woonde ten tĳde van de Japan-
se bezetting en de vrĳheidsstrĳd van Indo-
nesië, wekten mĳn nieuwsgierigheid. De
laatste jaren heb ik voor de Volkskrant veel
over die periode geschreven en me er dus
nogal in verdiept.
‘Ik ging op bezoek bĳ de dochter (94) en
een kleinkind (73 jaar) en zĳ boden onge-
breideld inzage in de ontelbaar vele brie-
ven, aantekeningen, dagboekfragmenten
en wat dies meer zĳ. Ben je eenmaal aan
de slag, dan is er eigenlĳk geen weg meer
terug. Natuurlĳk speelde een belangrĳke
rol dat Plien van Albada van uitgeverĳ Ba-

lans groen licht
gaf.’
‘Nee, ik houd me
niet alleen bezig
met non-fictie.
Mĳn eerste boek
ging over m’n ei-
gen kanker; dat
was een ego-docu-
ment avant la let-
tre: Dame met
hoed.
In mĳn tweede
boek beschrĳf ik

de laatste maanden van Pim Fortuyn. Ik
was toen chef Den Haag en politiek redac-
teur en ik hield een dagboek bĳ vanaf zĳn
entree in de politiek, enige tĳd voor de
moord. Van onze verslaggeefster, dagboek
van een politieke omwenteling, is de titel
van dat boek.

‘Mĳn derde boek wasDe eeuw van Sonja
Prins. Uitgever Mai Spĳkers was zo ge-
grepen door mĳn interview met haar in de
krant, dat hĳ me vroeg een boek te maken.
‘In het vierde boek De Geuzendochter,
realiseerde ik een lang gekoesterd voorne-
men de Slag op de Mookerheide te be-
schrĳven. Ik ben daar in de buurt geboren.
De slag zelf is vrĳ goed gedocumenteerd,
maar ik moest een dorp en zĳn bewoners
in de 16de eeuw scheppen. Ik wilde im-

mers beschrĳven hoe ingrĳpend zo’n slag
was voor het gewone volk. Fictie dus, leu-
nend op de geschiedenis, een historische
roman, met andere woorden.

‘Ik had me voorgenomen na De geuzen-
dochter weer een roman te schrĳven toen
deze Fernanda zich aan me opdrong. De
hoofdpersoon van dat andere boek had
Johan van Oldenbarnevelt moeten zĳn,
ook vanwege mĳn inmiddels vergaarde
kennis van de tĳd waarin hĳ leefde. Dat
plan heb ik verlaten. Nu denk ik een roman
te schrĳven over meer hedendaagse zaken.
Ten dele zit het boek al in mĳn hoofd.’

Een onverschrokken leven - De vele
hartstochten van Fernanda Willekes Mac-
Donald - ISBN 9789463821834 - € 21,99

Lidy Nicolasen bĳ de presentatie in 2017 van een eerder boek, De Geuzendochter,
samen met Femke Halsema. Foto Jacques de Jong

Lidy Nicolasen publiceert vĳfde boek

Chips

J E HEBT gewone eethuizen waar je iets kunt eten. En je hebt
er, daar eet je niet, je bent er. En vooral geweest om er ande-

ren over te vertellen. De chef noem je bĳ zĳn naam.
Chefs hebben het graag. Ze hebben het nodig. Voor de zaak.
Ze willen ermee in de krant. Met mooie verhalen. Het kan
eethuisschrĳvers overkomen dat ze gaan denken dat ze dikke
vrienden zĳn met grote chefs. En soms, om vriendschap te be-
vestigen, nemen ze culi-journalisten in vertrouwen.

Het overkwam een verslaggever dat de uitbater van een ster-
renrestaurant hem wees op mannen in maatpakken aan tafel, bĳ
hem te lunchen. ‘Moet je kĳken, allemaal dronken, ze bestellen
maar door, champagne. Straks oude cognac, maakt niet uit wat
het kost.’

Sterrenchefs moeten ook bĳverdienen. Een fabrikant van po-
tato chips vroeg een gerenommeerde kok om gerechten met
chips te verzinnen. De snack te verdeftigen. Het werd een pre-
sentatie. Ook de vriend van de krant kwam kĳken en mee-eten.
Chef schrok. Dat beloofde een vervelend stukje: grootmeester
verlaagt zich met chips uit de fabriek. Dacht de chef.
Het viel reuze mee. De gemengde sla met chips erdoor werd
de hemel in geprezen.

Wouter Klootwĳk


