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Onder de mensen is een serie over 
de manier waarop Volkskrant-pen-

sionado’s zich nog maatschappelijk 
nuttig maken. Niet achter de gerani-
ums, maar buiten, onder de mensen. 
Erwin Horwitz (76), voorheen admi-
nistrateur van de redactie, organiseert 
de 4 mei-herdenking in Vinkeveen. 
Redactie: Adriaan de Boer.

Op de hoek van de Herenweg en Heulweg 
in Vinkeveen staat een oorlogsmonu-
ment met daarop vermeld acht namen 
van plaatsgenoten die door oorlogshan-
delingen in de periode 1940-1945 zijn 
omgekomen. 4 mei is daar de jaarlijkse 
dodenherdenking en kranslegging, voor-
afgegaan door een kleine stille tocht. In 
2012 ben ik daarbij betrokken geraakt.

De activiteiten die ik sinds mijn vut/
pensioen ontplooide – voorzitter van een 
Cursusproject en medeorganisator van de 
Boekenbeurs in het toenmalige Veenmu-
seum – heb ik inmiddels achter me gela-
ten. Wel ben ik nog betrokken bij Venen 
Literair, een literair café, en nu dus alweer 
een paar jaar bij de Dodenherdenking op 

4 mei. Omdat je in een gemeenschap als 
Vinkeveen in allerhande organisaties de-
zelfde mensen tegenkomt, werd mij door 
een  medeorganisator van de inmiddels 
opgeheven Boekenbeurs gevraagd hem 
op te volgen als coördinator van de    
4 mei-herdenking. De reden waarom hij 
mij vroeg als ‘import’-Vinkevener (hoe-
wel, ik woon al meer dan 40 jaar in dit 
dorp) was dat mijn vrouw Jeanny, onze 
dochters en ik altijd bij deze herdenking 
aanwezig zijn.

Het eenvoudige monument is voor mij 
het symbool van het gedenken van alle 

in de Tweede Wereldoorlog omgekomen 
en door de nazi’s vermoorde slachtoffers. 
Ook dit jaar zal ik weer met een wethou-
der in de stille tocht voorop gaan naar het 
monument.

Mijn gedachten zullen weer zijn bij mijn 
vermoorde vader en mijn verdere joodse 
familie. Heel speciaal zal ik daarbij den-
ken aan het bezoek dat Jeanny en ik vorig 
jaar brachten aan Auschwitz. Daarheen 
was mijn vader niet alleen als Jood, maar 
ook als verzetsdeelnemer gedeporteerd.

 Begin 1945 is hij als slachtoffer van 
een dodenmars vermoord en begraven in 
een massagraf op de begraafplaats van 
Ksiazenice. In dat Poolse dorp werden we 
allerhartelijkst ontvangen door de burge-
meester. Hij begeleidde ons naar het graf 
en naar de plek in de bossen waar zich 
het drama van de dodenmars had afge-
speeld.

In Volksknar nr 116, van 29 april 2009, 
vind je een mooi verhaal van de hand van 
de door mij betreurde Han van Gessel 
over de ontdekking van de laatste rust-
plaats van mijn vader.

Erwin Horwitz

4 mei: voorop in de stille tocht

Theo Klein geëerd met lintje

Zie verder pagina 6 Theo Klein met zijn onderscheiding. 
Foto Jacques de Jong

‘Ik heb niks met zo’n lintje, maar 
nu ik het heb, vind ik het wel leuk, 
vooral ook voor degenen die zich 

daarvoor zo hebben ingespannen.’ Met ken-
nelijke trots en verbazing laat Theo Klein 
(69) het kleinood zien: Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau. Gekregen nadat zijn 
vrouw Margreet Vermeulen (werkt bij de 
redactie Wetenschap van de Volkskrant) 
hem op 24 april naar het gemeentehuis 
van Heemstede had ontvoerd, voor hun 
zeventiende trouwdag, dacht Theo. 

Níet zijn verleden bij de Volkskrant 
(Den Haag, Verslaggeverij, Ombudsman) 
speelde een rol bij zijn benoeming, wél 
zijn werk als vrijwilliger in woonplaats 
Heemstede.

In zijn jonge jaren was hij Nederlands 
judokampioen bij de jeugd en hij deed 
mee op Europees niveau. Hij werd voor-
zitter van het district Noord-Holland van 
de Nederlandse Judobond en lid van het 
hoofdbestuur. Hij was goed bekend met 
het wereldje van Anton Geesink en Wim 
Ruska. 
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Bas Mesters op een terras in zijn woonplaats Delft.                            Foto Jacques de Jong

‘Mijn taak is aan jongeren 
die het lef hebben journa-
listiek te studeren, de best 
mogelijke voorbereiding 

te bieden’, laat Bas Mesters als directeur 
van de hbo-opleiding Journalistiek van 
Windesheim in Zwolle weten op Linked-
in. Het lef? ‘Ja’, benadrukt hij op een ter-
ras in woonplaats Delft, ‘het beroepsper-
spectief is niet ideaal. Je moet lef hebben 
om dit vak te kiezen. 

‘Als het goed is, doe je het vanuit passie, 
anders wordt het niks. Ik denk dat er veel 
kansen zijn voor jongeren, omdat veel 
ouderen moeite hebben met de omwente-
ling naar digitaal. Jongeren nemen nieuwe 
technieken heel makkelijk op. Maar tege-
lijk heb je ook veel kennis en algemene 
ontwikkeling nodig, meer dan vroeger. En 
meer ondernemerschap. Daarom vind ik 
het goed dat er nog een opleiding is die 
vier jaar duurt.’

Bas Mesters praat uit ervaring. Hij volg-
de na zijn studie cultuurhistorie de Post-
doctorale Opleiding Journalistiek in Rot-
terdam. Hij stapte als stagiair binnen bij 
de Volkskrant, waar hij vanaf 1993 acht 
jaar bleef, onder andere drie jaar als free-
lance correspondent Utrecht. 

‘En als verslaggever in vaste dienst had 
ik een fantastische tijd met collega’s als 
Theo Klein, Janny Groen, Hans Mole
man, Michiel Kruijt, Mirjam Schötteln
dreier, Ellen de Visser, Henk Müller, 
Toine Heijmans en Rob Gollin. Met die 
laatste heb ik een tijd in Deventer rond-
gekeken om de verkiezingen te verslaan 

op plaatselijk niveau. Daarvan hebben we 
genoten. 

‘Later ben ik nog in de Rotterdamse wijk 
Delfshaven gaan wonen om van binnenuit 
over die probleemwijk te schrijven, een 
soort antropologische journalistiek over 
de multiculturele samenleving.’

Een uitstapje naar de Adviesraad voor 
Wetenschap en Technologie bestempelt hij 
nu als een vergissing.  (‘De eerste dag kon 
ik besteden aan het uitkiezen van schilde-
rijen op mijn kamer, zo depressief.’) Tot 
zijn grote blijdschap kon hij na een kleine 
anderhalf jaar voor NRC Handelsblad als 
correspondent naar Rome.

‘Rome was altijd al mijn droom. Maar 
een correspondentschap zat er aanvanke-
lijk niet in. Dat was voor mij een reden 
om weg te gaan bij de Volkskrant: ik had 
het hoofdredacteur Pieter Broertjes voor-
gelegd, maar die gaf me geen perspectief 
op zo’n baan. Later kreeg ik de tip dat 
Rome vrijkwam voor NRC. Ik heb met-
een mijn vrouw gebeld. Het zou een heel 
avontuur worden. Zij, psychologe, heeft 
meteen al haar bezigheden neergelegd en 
met de kinderen van 11 maanden en 4 jaar 
zijn we naar Rome gegaan. Zij heeft daar 
best twee moeilijke jaren gehad om in te 
burgeren. Zij deed het omdat ik zo graag 
wilde en uiteindelijk hebben we er een 
grote vriendenkring opgebouwd.’

Verder een goede tijd gehad? 
‘Jazeker. Vooral 2005 was voor mij wat 

betreft het Vaticaan een topjaar. Toen 
kwam paus Johannes Paulus te overlij-

den, en er moest een nieuwe paus komen. 
Dat was een tsunami van verzoeken om 
nieuws, die over me heen kwam. Weken-
lang heb ik maar drie uur per nacht gesla-
pen, permanent in touw. Het was fantas-
tisch om mee te maken. Ik had een hotel-
kamer genomen in Vaticaanstad. ’s Mor-
gens vroeg op om voor de NRC stukken te 
schrijven en dan was ik verder de hele dag 
bezig voor de radio. Ik heb nooit zo veel 
geproduceerd als toen. In die drie weken 
tijd heb ik voor de radio meer gedaan dan 
normaal in een jaar. Zo leuk.’

Enkele jaren geleden begon Bas te 
denken aan het schrijven van een 
boek over Italië en vooral over de 

Italianen. Maar een concreet idee ontbrak. 
Op zoek in het Nederlands Instituut in 
Rome concludeerde hij: dit wordt niks. 
Hij meldde dat telefonisch bij zijn vrouw. 
‘Dat boek moet ik maar vergeten, ik kap 
ermee.’ Haar antwoord: ‘Joh, je bent toch 
in Rome. Het is te mooi weer om te gaan 
zitten kniezen. Ga maar een eind lopen.’

Bas: ‘Ik begon om zeven uur’s ochtends 
te wandelen en om acht uur had ik het 
idee. Ik zou elk heel uur halt houden op 
een mooie plek in Rome en die plek zou 
me inspireren tot een hoofdstuk over een 
aspect van de Italiaanse samenleving. En 
zo gebeurde het. Die wandeling duurde 
van zeven uur ’s morgens tot twaalf uur ’s 
avonds. Ik had twee aantekenboekjes vol. 
Toen heb ik nóg drie jaar over het schrij-

Bas Mesters directeur van opleiding bij Windesheim:

Keuze voor journalistiek vereist lef

Lees verder op pagina 3

In 1993 begon de journalistieke 
carrière van Bas Mesters bij de 
Volkskrant. Daar leerde hij de 
journalistieke beginselen toe te 
passen. Zijn mooiste tijd had hij 
als correspondent in Rome. Sinds 
anderhalf jaar is hij directeur van 
de journalistieke opleiding van 
hogeschool Windesheim. 
‘Het is de taak van de journalis-
tiek om de mens achter de getal-
len te laten zien.’
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ven gedaan.’
Het boek is vorige week verschenen. Het 

resultaat volgens zijn uitgever:
‘In Italiaanse streken wandelt hij door 

Rome en reist bij elk plein, palazzo of 
kerk in gedachten door naar streken en 
personen die hij de afgelopen twaalf jaar 
bezocht. In deze veelkleurige ontmoetin-
gen met politici, maffiabestrijders, schrij-
vers, filmdiva’s, priesters, ondernemers, 
artsen, edelen en onderwijzers analyseert 
hij de Italiaanse volksziel en de kansen 
om de crisis te boven te komen.

‘Italianen, zo blijkt, zijn geen fantas-
ten, maar realisten. Ze doorgronden het 
leven als geen ander, én ze leerden hun 
overheersers te slim af te zijn. Europa is 
gewaarschuwd: het kan niet zonder Itali-
aanse streken.’ 

Met andere woorden, de rest van Euro
pa kan van de Italianen nog wat leren. 
Hoe zie je in dat kader het vluchtelin
genprobleem?

‘Ik ben driemaal op Lampedusa geweest. 
Ik heb daar vluchtelingen vanuit de de-
tentiecentra om hulp horen schreeuwen. 
En de Lampedusaners, die altijd gastvrij 
bleven ondanks de vluchtelingenstroom, 
riepen op straat om hulp richting Europa.  
Het toerisme op dat eiland is helemaal plat 

komen te liggen. Maar de Italianen blijven 
de vluchtelingen helpen.

‘Hoe groter de afstand tot de Middel-
landse Zee, hoe meer we proberen weg 
te kijken. Van drie verdronken Afrikanen 
kijkt niemand op. Nu zijn het er alleen dit 
jaar al een paar duizend, de afgelopen 
twee weken zelfs honderd per dag. 

‘Europa schrok pas wakker toen vluchte-
lingen in getallen werden uitgedrukt. Daar-
mee wordt het individu ontmenselijkt. 
Niet alleen de Afrikaan, die we niet als 
mens willen zien, maar ook wijzelf, om-
dat we verharden door weg te kijken. Dat 
proces hebben we in de vorige eeuw ook 
al meegemaakt. In de Tweede Wereldoor-
log hebben we gezien wat er dan gebeurt.
En als wij Europeanen nu ook onverschil-
lig blijven, dan wordt het volgens mij echt 
gevaarlijk.

‘Wat onderscheidt ons nog als westerse 

beschaving als we onze basiswaarden la-
ten vallen, de waarden van onze joods-
christelijke en humanistische beschaving. 
De druk vanuit het oosten en het zuiden 
wordt zo groot dat we kunnen kiezen: óf 
we gaan eerlijk delen, óf er gaan vrese-
lijke dingen gebeuren. Als wij niet willen 
delen, komen zij het halen. 

‘De ongelijkheid in de wereld is te groot 
geworden. Maar vooralsnog kijken we 
weg. Het is echt een beschavingsprobleem 
geworden, dat onszelf uitholt, voortgeko-
men uit de rijkdom die wij in het westen 
hebben gerealiseerd.

‘Ik vind dat er een taak voor de journalis-
tiek ligt om van onder de getallen het indi-
vidu weer naar boven te halen. We moeten 
luisteren naar die mensen die een beter lot 
voor zichzelf en hun kinderen zoeken, ze 
hun verhaal laten vertellen.’

Daarmee is hij terug in zijn vak. 
‘Toen ik terugkwam uit Italië heb 

ik nog twee jaar freelance enkele 
dagen per week op de buitenlandredactie 
van de NOS gezeten, en bij NRC Handels-
blad als eindredacteur, om het weer mee 
te maken, om te doorgronden hoe het vak 
op de vloer in tien jaar was veranderd. 
Maar op die redacties vond ik het op dat 
moment niet. Ik wilde meer verantwoor-
delijkheid nemen, iets overdragen. Daar 
kwam Windesheim in beeld.

‘Verandering in een onderwijsprogram-
ma is een proces van jaren. Het gaat er niet 
zo snel als bij een krant. Nu probeer ik met 
college tours vanaf de zijlijn nieuwe din-
gen in te brengen. Ik haal topmensen uit 
de praktijk om hier college te geven.’

Voorbeeld?
‘Op mijn eerste werkdag nam ik David 

Jan Godfroid en Bram Vermeulen mee 
voor een college tour. Onlangs hadden we 
Cathrine Gyldensted uit Denemarken op 
de opleiding om docenten te inspireren op 
het gebied van constructieve journalistiek; 
dat is niet enkel focussen op problemen, 
maar ook op oplossingen, zonder je kri-
tisch vermogen te verliezen. 

‘Bevraag een machthebber eens als een 
slachtoffer en een slachtoffer eens als een 
dader, zo krijg je verassend constructieve, 
analyserende verhalen. En focus niet te 
veel op het verleden, maar meer op de toe-
komst in je verhaal. Behandel de proble-
men, en kijk wat er in de toekomst anders 
kan. Dat inspireert jezelf als journalist, 
maar ook de lezer en onze docenten.

‘Ik lokte studenten met een college over 
voetbaljournalistiek, maar het ging eigen-
lijk over datajournalistiek en digitale ana-
lysetechnieken. Uitgelegd door drie in-
novatieve voetbalschrijvers: Michiel de 
Hoog van De Correspondent, Nikos Over-
heul  van Opta Sports en Thomas Boe-
schoten van Catenaccio.nl. Zij vertellen 
verhalen aan de hand van visualisaties van 

wedstrijddata, zoals schotenverhoudin-
gen, de locaties van tackles en de opbouw 
van passes. Ze laten zien welke romanti-
sche, grappige en tragische verhalen er in 
deze data verscholen liggen. Daar kunnen 
zij allerlei conclusies uit trekken, waar-
mee ze ook aantonen hoeveel fouten de 
voetbalcommentatoren maken. Hartstikke 
leuk. 

‘Op die manier wil ik studenten enthou-
siast maken voor datajournalistiek die ook 
kan worden toegepast in de verslaggeving 
over politiek, economie, gezondheids-
zorg. Het resultaat is alvast dat studenten 
de collegetours nu zelf gaan organiseren. 
Dus dat is mooi.’

Het werk bevalt je?
‘Ja, en zeker in combinatie met wat ik 

doe voor het Expertisecentrum Journa-
listiek dat is gelieerd aan de UvA. Daar 
organiseren we masterclasses en sympo-
sia voor actieve journalisten: zoeken in 
the deep web, de grote expertisedag over 
nieuwe media op 16 juni met weer veel 
buitenlandse pioniers op het gebied van 
het zoeken en distribueren van nieuws via 
digitale media.

‘Deze mix is mooi, maar de verantwoor-
delijkheid bij Windesheim is ook groot, 
nu het vak onder druk staat. Ik zie het als 
mijn opdracht de kracht van buiten met 
goede docenten naar binnen te brengen, 
en de kracht van binnen weer buiten te la-
ten zien met studenten die straks naar de 
top gaan reiken.

‘Maar daarnaast hoop ik ook na dit boek 
te blijven schrijven. De sluitsteen op het 
Italiaanse gebouw is gelegd. Nu weer 
andere mooie projecten, als ik vrouw en 
kinderen weer een tijd onder ogen ben 
geweest. La famiglia. Eerst eens lekker 
samen naar Rome.’

Jacques de Jong

Vervolg van pagina 2

‘Als wij niet willen 

delen, komen zij 

het halen’

Bas Mesters bij de presentatie van zijn 
boek ‘Italiaanse streken’.



de Volksknar            nummer  2664

Hoe komt het dat je zo jong al colum
nist was?

‘Ik had een columnwedstrijd gewonnen. 
De prijs was één keer per vijf weken een 
column. Dat werd maandelijks, inmiddels 
tweewekelijks.’

Je praat al behoorlijk  Alkmaars, West
Fries.

‘Dat zegt iedereen. Ik woon hier vanaf 
m’n achtste. In Woerden geboren, na drie 
jaar Alkmaar. Meteen daar-
na naar Engeland vanwege 
Berts correspondentschap. 
Vanaf m’n achttiende even 
op m’n eentje in Amster-
dam. Vond ik niks. Stomme 
stad. Bert verhuist in mei, 
met Wilma de Rek, vanuit 
Alkmaar naar Culemborg.’

Meer Appel&Boom dan jullie kan niet. 
Het lijkt zelfs of je nog aan de boom 
hangt.

‘Voor dit boek is hij de tak, ik lift mee 
als appel. Hoewel, ik heb meer dan vijftig 
procent geschreven. Hopelijk als opstapje 
naar mijn grote carrière.’ 

Jullie hebben jezelf nog maar niet op
genomen in het hoofdstuk ‘Beroemde 
Nederlandse vaders en dochters’.

‘Te pretentieus. Had intussen wel ge-
kund. In de herziene versie dan maar. 
Samenwerking tussen vaders en dochters 
hangt in de lucht. Jet en Pieter Steinz met 
De dikke Steinz. Wim Brands een bloem-
lezing met z’n dochter, al staat alleen zijn 
naam erop. Dat vader-dochterding blijft 
een mysterieus thema. Vaders blijken be-
langrijker voor dochters dan gedacht.’

Met onze kernthema’s, invloed op op
voeding en beroepskeuze, ben je ons 
voor geweest.

‘Onze hele mailwisseling gaat daarover. 
Net als de testen over de Vaderhonger-
schaal, Vormendevaderschaal en Vaders-
betrokkenheidsschaal. De invloed op mijn 
beroepskeuze is ook overduidelijk.’

Wanneer begon je dat te 
beseffen?

‘Al heel jong werd me veel 
voorgelezen. Moeder is lera-
res Nederlands, dat was ook 
van invloed. Sinds ik kon le-
zen, heb ik hele schoolbibli-
otheken verslonden.’

Dan heb je geen school voor de journa
listiek meer nodig.

‘Heb ik ook nooit gewild. Na een jaar 
hier op de redactie van de Alkmaarse Cou-
rant was ik wel klaar met journalistiek. Ik 
wilde meer richting proza. Nu zit ik op de 
Schrijversvakschool, puur gericht op pro-
za, poëzie, scenario, toneel en essay.’

Dus journalistiek is voor jou niet goed 
genoeg meer.

‘In Alkmaar gebeurt niet veel, en daar 
moest ik over schrijven. Na de opening 
van de tiende kinderboerderij wilde ik wel 
wat meer.’

Jij wilt je fantasie kunnen gebruiken. 
‘Dat leer je op die school. Als enig kind 

moest ik mezelf vaak vermaken, en dan 
verzon ik in m’n eentje urenlang in de hut 

achter in de tuin verhalen met m’n pop-
pen. Ik schijn ook al vroeg met gedichtjes 
begonnen te zijn.’

Originaliteit heb je ook van huis uit?
‘Ik ben vast erfelijk belast met Berts 

schrijversgen. Ventoux is natuurlijk een 
bestseller geworden. Berts novelle De 
proloog is ook alweer van 1995. Verder 
kan ik het formuleren van een eigen me-
ning ook kwijt in die column.’

Heb jij de vaderdochtertests zelf al ge
daan?

‘Nee. Ze zijn best confronterend, kun-
nen wel een jaartje wachten na de intense 
e-mailwisseling, ook over ruzies. Tussen 
mijn zes- en negentiende hebben we be-
hoorlijk geclasht. Vooral met mijn vader, 
met moeder minder. Al was ik niet eens 
zo’n erge puber.’

Een vaderdochterverhouding is anders 
dan met de moeder.

‘Van oudsher was de vader niet belang-
rijk in de relatie. Moeder deed de opvoe-
ding, vader zorgde voor het inkomen. Ook 
in de vader-dochterrelatie is de  moeder 
het belangrijkst. Zij heeft, onbewust, de 
neiging de dochter weg te houden van 
de vader. Zij haalt de dochter naar zich 
toe als die ongesteld wordt, haar eerste 
vriendje krijgt: dat snapt pappa toch niet. 
Zo creëert ze een wig met de vader. Als 
de moeder de dochter geen kans geeft een 

Hannah Wagendorp over haar droog-humoristische vader:

Vader-dochter blijft mysterieus thema
In Appel & Boom vertellen zelf 
schrijvende kinderen van een 
Volksknar over de invloed van 
die ouder op huiselijk leven en 
beroepskeuze. Hannah Wa-
gendorp (23, Alkmaar), schreef 
samen met Bert, nog geen 
pensionado, maar ach, haar de-
buut Vader&Dochterboek, dat 
de relatie van alle kanten be-
kijkt. Hannah zit op de Schrij-
versvakschool en heeft al vanaf 
haar vijftiende een column in de 
Alkmaarse Courant.

Hannah Wagendorp              Foto Jacques de Jong

Lees verder op pagina 5
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Voor de Starbucks luchten knapen in hoodies, sneakers 
en jeans hun gemoed. Meiden gillen. Shit, klink het, 
fuck. O, my God. Kut, maar misschien zeggen ze cut, 

zoals ze ook cool zeggen.
Deze jongelui spreken Amerikaans. Geen twijfel aan. Soms 

hoor je ze ook in de krant praten. Dan zegt een teenager over 
de film Brugklas: ‘Best wel awkward.’ 

Hun ouders gaan ze voor. Hoe eerder 
hun kinderen Amerikaans spreken, des 
te verder zullen ze het schoppen. Nog 
verder dan hun vader die als advocaat in 
de NRC zegt dat institutionele beleggers 
geen skin in the game hebben. 

Juist in de betere kranten struikel je 
over Amerikaanse woorden, begrippen 
en zegswijzen. De strictly liability rule 
van de voetbalbond, een verslaggever die onthult dat voor ons 
koningspaar het toiletpotwerpen out of the question was. En 
kleinschalig geproduceerd voedsel dat een foodbusiness ac-
celerator blijkt te zijn.

Het is nauwelijks te inventariseren. Zo veel. Ik vind het best. 
Dan worden we maar Amerikanen en praten we, net als Lim-
burgers, Friezen en Tukkers alleen nog thuis onze moerstaal. 
Maar ze moeten me niet ergeren, die media. Niet ineens 
failed state met ‘gefaalde staat’ gaan vertalen, of de mis-
sing fathers in Baltimore als ‘missende vaders’ omschrijven.  
Vertaal niet, zou ik zeggen, als je het niet kunt. 

Uit het Amerikaans vertalen is zelfs voor geletterden die 
lang in de Verenigde Staten hebben gewoond, héél, héél, ik 

herhaal, héél erg moeilijk. Vooral als 
je je er niet van bewust bent dat aan de 
taal een hele cultuur vastzit, een Ame-
rikaanse cultuur, waarin honkbal – ik 
noem maar wat – meer invloed op het 
dagelijkse leven heeft dan voetbal. 
Waarin ‘blank’ en ‘zwart’ een volkomen 
andere betekenis hebben dan in het nog 
steeds niet racistische Nederland. 

Maar als kranten, glossies, talk-
shows en reclamezakkenwassers ons 

blijven voorspiegelen dat we toch allemaal Amerikaan zijn, 
dan zijn ook hier, behind the dikes, zogezegd, de rapen gaar. 

Willem Kuipers

relatie op te bouwen met vader, gebeurt 
dat ook niet. Moeder is daar leidend in. 
Wetenschappelijk bewezen.’

Uit angst voor een incestueuze relatie 
wellicht?

‘Dat de dochter de vader verleidt? Of 
omgekeerd? Daar heb ik nou nooit van 
gelezen. Hopelijk niet, dat zou niet pret-
tig zijn.’

Heeft de echtscheiding een rol gespeeld 
in dit project?

‘Ik ben niet bewust meer gaan schrijven 
om die te verwerken. De relatie met mijn 
vader werd wel meer ontspannen. Al is 
scheiding nooit leuk, dit was er positief 
aan. De kracht van het boek is dat we ook 
daarover durven schrijven. Al laat je het 
meest persoonlijke eruit, het gaat vrij diep. 
Vooral na het Volkskrant-interview zag je 
dat veel mensen het ontroerend vinden. Ik 
had nooit voorzien dat het zo’n publiciteit 
zou geven. Was wel spannend, je kop op 
tv, in dat magazine, op de omslag van het 
boek, op grote posters in de boekwinkel. 
Daar ga je dan niet naast staan: kijk, dat 
ben ik. Ik ben van nature eerder nuchter 
in die dingen. Ik merk wel: hoe meer we 
samen in de publiciteit zijn, lezingen, in-
terviews geven hoe makkelijker het gaat. 
Straks wordt het nog wat opgevoerd, rich-
ting vaderdag.’

Kijk je door het boek anders tegen Bert 
aan?

‘Jawel, eerst is hij de man die wijze raad 
geeft, je opvoedt. Nu zijn we meer op 
gelijke hoogte gekomen. Niet qua schrij-

ven, maar als volwasse-
nen: omgang verdiept tot 
vriendschap. Bewonde-
ring? Had ik al. Toen trots 
op Ventoux, nu meer op 
ons, door ons boek.’

Waarin lijken Bert en jij 
het meest op elkaar?

‘In karakter. Ik reageer 
vaak op dezelfde manier 
die ik van hem vroeger 
verschrikkelijk vond. Kop-
pig bijvoorbeeld. En na-
tuurlijk in de passie voor 
schrijven.’ 

Heb je, als enig kind, nooit de behoefte 
gehad het ouderlijk juk af te gooien?

‘Ze waren geen van beiden overbescher-
mend. Ik heb me wel afgezet, niet willen 
toegeven dat ik schrijven leuk vond. Ook 
kon ik niet kiezen: studie taal en commu-
nicatie, Nederlands, bij de krant gewerkt, 
en eindelijk de Schrijversvakschool. Pas 
daarmee leg ik me neer bij die kennelijke 
voorbestemdheid. De opleiding duurt nog 
twee jaar. Ik ga niet als een dolle beginnen 
met een volgend boek. Ik wil eerst nog veel 
leren, van mijn vader ook. Een beetje dich-
ten, korte verhalen schrijven. Na een jaar 
of vijf een idee voor een roman uitwerken.’

Duwt zo’n school je niet in een format, 
stramien?

‘Nee! Lijkt een reclamepraatje, maar ik 
ben lyrisch. Na die eerdere opleidingen 
zit ik nu op m’n plek. Ik besef nu ook be-
ter dat ik niet hetzelfde ben als Bert. Zo 
laat ik mijn columns niet aan hem lezen. 
Ik wil het echt zelf doen, kan zelf iets. In 

het begin van mijn column maakten ze me 
stapelgek: ‘O, heeft je papa dat voor je ge-
regeld?’ Dus ik heb er altijd aan gewerkt 
dat je jezelf bent, niet ‘de dochter van’. De 
druk: ik moet ook ooit een column in de 
Volkskrant, nee, die heb ik niet. Al deel ik 
graag zijn droge, onderhuidse humor.’

Totdat – klassieker – het ‘ik ben de 
dochter van Bert Wagendorp’ veran
dert in ‘ik ben de vader van Hannah 
Wagendorp’.

‘Nou, precies, ja. Kinderen van bekende 
mensen dragen dat eerste altijd als een 
vloek mee, al opent het ook deuren hoor, 
het is zeker niet alleen een nadeel. Maar 
ik zit niet op de Schrijversvakschool als 
‘dochter van’. Ik moest gewoon toelating 
doen, ben gewoon aangenomen. En over-
treffen, ach, waarin? In een roman? Niet 
in de journalistiek. Er wordt inderdaad 
gezegd dat hij de Blokker van deze tijd 
is. De beste columnist van Nederland, dat 
hoor ik wel vaker.’

  Maurits Schmidt

Missende vaders

Bert en Hannah Wagendorp bij RTL 4.        Foto Wim Ruigrok
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Maar vooral zijn vrijwilligerswerk in 
Heemstede van de laatste jaren telde mee 
voor het lintje. 

Hij was bij D66 lid van de sollicitatie-
commissie voor de gemeenteraadsverkie-
zingen; hij schreef ook het concept-verkie-
zingsprogramma.

Hij werkte als vrijwilliger bij theater 
De Luifel, waar hij verantwoordelijk was 
voor de contracten bij optredens. 

Hij was ook manager bij het Cruquius-
museum. Daar hielp bij met de reorgani-
satie. En hij was vier jaar redacteur bij de 
plaatselijke radiozender De Branding.

‘Nooit aan gedacht dat Willem-Alexan-
der jarig was’, zegt Theo achteraf. ’Ik heb 

niks met het koningshuis. Maar dat lintje 
zou ik nooit geweigerd hebben, uit respect 
voor degenen die mij zo in het zonnetje 
hebben willen zetten..’

Steunhart
In 1992 kreeg Theo zijn eerste hart-

infarct, na het tweede leverde hij veel con-
ditie in. Meer dan een jaar heeft hij nu de 
beschikking over een steunhart, een com-
putergestuurd pompje dat zijn bloedsom-
loop regelt. Niet meer dan dertig Neder-
landers hebben zo’n apparaat. Het steun -
hart blijkt te helpen. ‘Ik voel me er een 
stuk beter bij. Een tijd geleden behoor   de 
ik bij het ziekenhuis qua risico in catego-
rie 4, nu ben ik alweer terug in 2.’

JqJ
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PROMOTIE
VENTOUX 
Het boek Ventoux heeft al een record-
oplage bereikt: meer dan 150 duizend 
exemplaren. Nu zijn auteur/collega  Bert 
Wagendorp en zijn filmproducent Keyfilm 
druk bezig met het promoten van de verfil-
ming, die regisseur Nicole van Kilsdonk er-
van gemaakt heeft. De film gaat 14 mei in 
première bij LantarenVenster in Utrecht. 
De hoofdrollen worden gespeeld door 
Kasper van Kooten, Wilfried de Jong, Leo-
pold Witte, Wim Opbrouck en Maruschka 
Detmers.
Het bekleden van fietszadels met speciaal 
bedrukte dekjes hoorde bij de promotie. 
Jan van Capel kwam ze tegen in de fiet-
senstalling bij Amsterdam Centraal. 
Inzet: het zadeldekje.

Annelies Havers (64) overleden

Foto Wim Ruigrok

Op 19 april is Annelies Havers overle-
den. Zij was 64 jaar. Begin jaren zeventig 
kwam zij bij de krant binnen op het redac-
tiesecretariaat. Daar zat zij onder anderen 
met Angeline Kamper, Carla Verkerk, 
en Yvonne Bakker, met Riet Lina als se-
cretaresse van de hoofdredactie.  

Na enkele jaren had zij het wel gezien op 
het secretariaat en zocht leuker werk op de 
fotoredactie.

Zij kreeg een relatie met eindredacteur 
Paul Kouwenberg. Annelies vond het 
lastig om met Paul samen op de redactie 
te zitten. Daarom vertrok zij in 1983 bij 
de krant en trad in dienst van een advoca-
tenkantoor. De relatie met Paul heeft zo’n 
tien jaar geduurd.

Enkele jaren geleden werd bij haar kan-
ker geconstateerd. Begin april van dit jaar 
werd zij opgenomen in een hospice. Zij 
overleed op 19 april.

Gedroomde liefde
 Is het mogelijk
 op herhalingsoefening 
 gaan in de liefde?

Dat is wat Gerard van den Boomen (kort 
na de oorlog chef Nacht bij de Volkskrant) 

zich afvraagt in een 
nieuw bundeltje met 
haikus, Gedroomde 
liefde. 
Het is onlangs ver-
schenen bij uitgeverij 
Dabar-Luyten. Zeven 
jaar geleden overleed 
Grietje, de liefde van 

zijn leven, aan dementie. Nu constateert 
Gerard, ‘onversneden romanticus’, dat het 
verlangen naar liefde geen leeftijd kent. Hij 
is 92, een leeftijd waarop ‘het vervullen 
van welk nieuw liefdesverlangen praktisch 
illusoir is’. Toch schreef hij weer een reeks 
minneliedjes.


