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Lindner komt met vervolg op De Spelletjesgek 
Nog een die het schrijven niet 
kan laten: Jan Joost Lindner. Hij 
is toe aan zijn tweede boek, over 
spelletjes. Zijn eerste ging ook 
over spel, het politieke spel: op-
komst en neergang van links.  
 
Hijzelf daarover: 
‘Mijn eerste boek Het tweede kabinet-
Den Uyl -- linkse idealen en mislukkin-
gen 1966-1994 verscheen oktober 2003 
bij Bert Bakker. Het is een mengeling 
van memoires (in bescheiden mate de 
krant betreffend), politieke geschied-
schrijving en portretten en het gaat 
vooral over de linkse opkomst en neer-
gang tussen 1966 en 1994 (begin van 
Paars). Het boek kreeg gemiddeld zeer 
goede recensies en verkocht redelijk 
(voor dit genre).’ 

 

Ludieke uren 
 ‘Mijn tweede boek, Ludieke Uren, 
verschijnt begin oktober bij Walburg, 
Zutphen en zal €17,50 gaan kosten. Het 
gaat over bord- en kaartspelen en is 
vooral een enorme uitbreiding van De 
Spelletjesgek, dat negen jaar geleden 
door de krant voor de lezers werd 
uitgegeven. 
 ‘Dit wordt veel completer en ook wel 
wat serieuzer, met uitstapjes naar de 
cultuurgeschiedenis. 

 “Het behandelt veel 
meer spelen, hun ge-
schiedenis, cultuur, 
tactiek en spelplezier 
dan destijds De Spel-
letjesgek, ook nieuwe-
re spellen als Kolonis-
ten van Catan en Car-
cassone.  
 ‘Er zijn aparte hoofd-
stukken over denk-
sportbargoens,  en vals 
spelen. 
 ‘De werktitel is niet 
voor niets Ludieke 
Uren, de kenner zal 
begrijpen dat dit een 
verwijzing is naar 
Johan Huizinga’s 
beroemde boek Homo 
Ludens. 
 ‘De cover wordt ge-
tekend door Jos Col-
lignon, die begin jaren 
negentig ook mijn 
politieke rubriek illu-
streerde. 
 ‘Het derde boek heeft nog geen uitge-
ver en zal pas in het najaar gereed zijn. 
Het is een reeks recensies en tevens 
historische duidingen van alle Bommel-
strips van Marten Toonder voor de 
volwassen lezertjes (dus van 1953 tot 
1986).  

 ‘Het gaat me vooral ook om Toonders 
thema's (vaak heel actueel in hun tijd) 
en hoe die in een poëtisch-satirisch 
verhaal ontwikkeld worden. Ook wijs 
ik op taal- en andere vondsten.  
 
 ‘Een probleem wordt nog het lospeute-
ren van illustraties bij Toonder.’ 

 

Verslaggever Jan de Vries: nooit bellen op zaterdagavond 

Nu de Tour de France nog bezig is, 
de volgende anekdote over Jan de 
Vries. Jan volgde als verslaggever de 
Ronde van Frankrijk. Hij was onder 
andere uitvinder van de bijnaam Het 
Gouden Habijt voor de gele trui.  
 In die tijd was een telefoonverbinding 
verre van gemakkelijk voor elkaar te 
krijgen, om het zacht uit te drukken. 
Daarom verwonderde het hem niet al te 
zeer dat hij na een etappe niet meteen 
contact kreeg met de Volkskrant-
redactie. Na vele pogingen en uren later 
werd het hem al te gortig werd en hij 
liet luidkeels zijn onbehagen blijken bij 

zijn collega’s. Die hielpen hem snel uit 
de droom: het was zaterdagavond! 
 

 Nog één dan. 
 Op zekere dag vroeg de ongetrouwde 
Jan de Vries, over uit Bonn waar hij 
toen correspondent was, de hoofdredac-
tionele secretaresse Carry Karvink met 
hem naar een juwelier te gaan. De celi-

bataire Carry was hoogst verbaasd, 
maar ging mee.  
 Jan liet de juwelier een aantal armban-
den te voorschijn halen en hij vroeg aan 
Carry welke ze het mooist vond. Carry 
kreeg een kleur, maar koos uiteindelijk 
een armband.  
 ‘Pak die maar in’, zei Jan tegen de 
juwelier, 'daar zal mijn verloofde wel 
blij mee zijn.' En hij onthulde dat hij in 
Duitsland een dame had -- met wie hij 
later ook getrouwd is.  
 
 De onthutste Carry werd bedankt voor 
haar assistentie. 

 

 


