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‘Een tussendoortje op weg naar het 
boek over St. Willebrord’, noemt 
Frans van Schoonderwalt het ver-
schijnen van Tour de France top 100. 
Daarin staan de beste wielrenners uit 
de Tour de France beschreven sinds 
1903, Eddy Merckx voorop, maar 
Wim van Est en Wout Wagtmans uit 
St. Willebrord staan er ook in.  
 Frans van Sch. werkte aan het boek sa-
men met Dick Heuvelman, sportjourna-
list bij het Dagblad van het Noorden en 
Gerard Sierksma, hoogleraar wiskundi-
ge logistiek. Deze laatste ontwikkelde 
een puntensysteem dat ten grondslag 
ligt aan het Universeel Tourklassement. 
 In mei of juni verschijnt vervolgens 
Op karakter met als subtitel: St. Wille-
brord: van paarse hei tot gele trui. Ge-
schreven door Frans van Schoonder-
walt en Peter Heerkens, oud-collega 
van het Haarlems Dagblad. 
 Frans licht toe: ‘Het zal de geschiede-
nis van het kerkdorp behandelen, voor-

 ‘Het opvallende van het dorp is dat er - 
net als in Volendam zoveel talent op 
allerlei gebied is opgestaan: wielren-
ners, biljarters als Christ van der Smis-
sen en Dick Jaspers, in de muziek Cor-
ry Konings, de Elektronica's - die van 
de Vogeltjesdans!’ 
 ‘St. Willebrord heeft ook al decennia 
lang te kampen met een slechte naam, 
aanwijsbaar afkomstig uit een ver ver-
leden en vooral in de media nog steeds 
in stand gehouden. Het is een erfenis 
die het dorp ten onrechte met zich mee 
zeult en waarover nog menige oudere 
bewoner zich zeer boos kan maken. 
Misschien dat ons boek (van Peter 
Heerkens en mij) eindelijk eens kan af-
rekenen met die reputatie.’ 
 Dat het altijd vechten was op de Wille-
brordse kermis, spreekt Frans niet te-
gen, ‘maar dat gebeurt overal, kijk ook 
maar eens naar de Noord-Hollandse 
kermissen’. 

namelijk vanaf 1841 toen Het Heike 
werd omgedoopt tot St. Willebrord. De 
rode draad zijn de wielerlevens en -
successen van Marinus Valentijn, Wim 
van Est, Wout en Rini Wagtmans. Zij 
zijn allemaal min of meer exemplarisch 
voor mensen die zich (via de fiets) aan 
armoede, beperkt boerenleven en werk-
loosheid  hebben ontworsteld en ver-
volgens naam hebben gemaakt.’ 

Vele talenten ontloken in kerkdorp St. Willebrord  
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Schrijfclub haalt veel publiciteit in plaatselijke kranten 

Proza van daklozen in bundeltje 
bij elkaar krijgen. Uit hun productie 
hebben we een bundeltje van poëzie en 
proza samengesteld. Dat geeft het 
Straatjournaal uit ter gelegenheid van 
het tienjarig bestaan van die krant. Fei-
telijk ook uniek.’  
 ‘Het boekje draagt de titel Gevlucht, 
verloren, verdwaald. Het beslaat 116 
bladzijden. Ik heb voornamelijk redac-
tie en vormgeving gedaan. Het is voor 
een tientje bij mij te bestellen, de op-
brengst is voor het jaarlijkse dagje-uit 
van de daklozen.’ 
 

 Drukwerk 
 ‘Al het drukwerk dat ik de afgelopen 
tijd heb gemaakt, deed me eraan den-
ken dat ik op de krant vroeger wellicht 
ook meer aan vormgeving had moeten 
doen. Erg mooi, erg leuk werk.’  
 ‘De schrijfclub zit elke dinsdagmiddag 
in de WiZzz (Wonen in Zelfbeheer zon-
der zorgen) op het terrein van de psy-
chiatrische inrichting De Geestgronden 
te Bennebroek. In een van de gebou-
wen wonen 24 ex-daklozen, die 350 

euro in de 
maand van hun 
uitkering beta-
len voor kost en 
inwoning. Op 
zichzelf al een 
wonder, want 
goedkoper en 
effectiever kan 
het niet. Als de overheid zoiets doet, 
kost dat een miljoen subsidie per jaar.’ 
 ‘Het boekje is vrijdag 27 oktober ge-
presenteerd in ’t Dolhuys te Haarlem, 
heel vroeger inderdaad een gekkenhuis, 
nu museum. Leuk museum. Veel publi-
citeit gekregen in de plaatselijke pers.’ 
  
‘Op donderdagavond 16 november ko-
men enkele auteurs (onder wie een 
Wizzz-bewoner, een alcoholist, een ex-
dakloze en een oude ‘gebruiker, noem 
me geen junk’) voorlezen uit eigen 
werk in het literaire café van etablisse-
ment De Waag aan het Spaarne.  
Daar kijk ik naar uit. 

Zie verder pagina 2 

Jacques de Jong maakt als vrijwilliger 

een krantje hier en een blaadje daar. 

Maar hij heeft nu ook meegewerkt aan 

een bundel van proza en poëzie van 

Haarlemse daklozen. Hijzelf over dat 

project. 
 

‘Toen ik uitgewerkt was, heb ik ja ge-
zegd op alles wat mijn pad kruiste aan 
vrijwilligerswerk. Ik schreef en redi-
geerde al een blad voor barbershopzan-
gers, daar kwam een blad bij voor 
Alzheimer, afdeling Zuid-Kennemer-
land. (Heb ik iets met Alzheimer? Nee. 
Maar toch). Toen ben ik begonnen met 
de Volksknar, schrijven, redigeren, fo-
tograferen, tekenen, opmaak, alles dus 
eigenlijk. Begin dit jaar vroeg voorzit-
ter van het Straatjournaal Bert Voskuil 
(voorheen verslaggever van de Nieuwe 
Revu) of ik mee wilde doen aan een 
schrijfclub voor dak- en thuislozen in 
Haarlem. (Heb ik iets met dak- en 
thuislozen? Nee. Maar toch).’ 
 ‘Het aantal deelnemers aan de schrijf-
club varieert van nul tot acht. Geen peil 
op te trekken. Het is al uniek dat we ze 

Tekening  
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op een rij willen zien wat er in die tijd 
aan plannen ter verbetering is gepas-
seerd en waarom dat niet lukt.  
 

Wat? 
Ik heb in juli in de buurt van Amster-
dam een tuinhuisje gekocht van nog 
geen vijftien vierkante meter, met stro-
mend water en wc, op een klein stukje 
land. Het is  ongeveer de helft van wat 
gebruikelijk is bij volkstuinen. Maar 
aangezien iedereen me voortdurend 
voorhoudt dat een tuin héél véél werk 
is, komt me dat wel goed uit.  
De tuin is vrij smal, maar doordat hij 
de vorm heeft van een taartpunt, lijkt 
het nog heel wat vanaf het terras . Het 
staat er vol dennenbomen, waaronder 
niets wil groeien. Deze maand worden 
de bomen gekapt, er wordt een heg ge-
plant en er worden wat struiken en 
planten neergezet. Komend jaar komt 
het erop aan.  
 

Waar? 
Ik ben laatst in Japan geweest, maar 

ach, wat is ver? Meestal ga ik naar 
Australië. Zei ze alsof het niets is. Ja-
pan en China zijn oude liefdes en om 
praktische redenen viel de keuze op Ja-
pan. Met een vriendin vijf weken rustig 
rondgekeken. Veel herkenning, maar 
tegelijkertijd een vervreemdende to-
taalervaring. Alles is anders: van de 
bushaltes tot de wc-slippers. Heerlijk. 
De meeste Japanners waren net zo 
nieuwsgierig naar ons als wij naar hen 
en daardoor hadden we veel ‘contact’. 
 

Wanneer? 
Maar nu moet blijken of ik geschikt 
ben als tuinvrouw. Het spant erom! 
Voordat ik de hand legde op deze tuin, 
heb ik twee jaar rondgefietst langs al-
lerlei volkstuinen. Dus ik had enig ver-
gelijkingsmateriaal. Voorzover ik het 
kan beoordelen, zijn de bestuursleden 
van dit complex geen al te grote kom-
maneukers. Want inderdaad zitten op 
sommige tuinen vooral op macht belus-
te oude mannetjes in het bestuur. 
Nieuwe tuinders hebben het eerste jaar 
geen tuindienst, dus daar heb ik nog 
geen ervaring mee. Acht zaterdagen 
twee uur wieden en schoffelen in het 
gemeenschappelijke groen lijkt me 
overigens geen probleem. Het is een 
goede manier om de andere tuinders te 
leren kennen.  
 

Waarom? 
Ik heb weliswaar een heerlijk apparte-
ment met ramen en balkon op het zui-
den, maar dat betekent ook dat ik hartje 
zomer vaak gevangen zit in een geblin-
deerd huis, want de volle zon is me te 
heet. Ik kan op bezoek gaan bij vrien-
dinnen met tuinen, maar een mens wil 
soms met een boekje in zijn eigen lig-
stoel. En het lijkt me enig om kruiden 
uit eigen tuin in de soep te doen, of 
zelfgeteelde rabarber te eten. Ik zoek 
het vooral in het eetbare, besjes en ap-
peltjes, in de hoop dat ik veel vogels op 
bezoek krijg. Ik heb al konijnen en fa-
zanten gezien. Maar die konijnen moet 
je, geloof ik, juist kwijt zien te raken. 

 

Han van Gessel 

Maria Hendriks 

Overleg China-reis 
op 9 december 
 

Zaterdag 9 december houden de 
Shanghai-knarren een vooroverleg 
over hun mogelijke reis naar China. 
Aan de orde komen vragen als: wan-
neer gaan we nu precies? Gaan we 
alleen naar Shanghai, of ook naar 
Peking? Marianne Boissevain coör-
dineert. 
 

 Een retour Amsterdam-Shanghai (of 
Peking) zou  op 750 à 800 euro komen. 
Voor  groepskorting  moeten er mini-
maal tien deelnemers zijn.  
Hans Moleman zegt in Shanghai twee  
mooie hotels op het oog te hebben met 
redelijke service en drie– of viersterren 
comfort. Logies ongeveer  80 euro per 
kamer. Moleman: ‘Verblijf en vervoer 
in Shanghai en Hangzhou kan ik hier 
eenvoudig regelen. Dat doe ik graag 
voor mijn collega's’.  

Daklozenproza 
Vervolg van pagina 1 

 ‘In die paar maanden bij de schrijfclub 
heb ik iets gezien van de zooi aan de 
achterkant van de welvaart.’  
 ‘In hilarische verbijstering ben ik een 
keer binnengestapt in het flatje van ex-
dakloze ex-gebruiker Jaap van R. Tot 
aan mijn knieën moest ik door de rot-
zooi waden om in zijn kamer te komen 
(‘mijn muizen lopen op stelten’). Hij 

zelf zat rillend op zijn voddenbed ‘af te 
kicken, weetjewel’. Bijna veertig me-
thadonnetjes (van vijf milligram)  moet 
hij per dag hebben.  
 Hij stinkt. Als ik hem een hand geef, 
wil ik eigenlijk meteen onder de dou-
che. Maar Jaap is een toegewijd lid van 
de schrijfclub. Het is afleiding voor 
hem en hij lijkt er iets van eigenwaarde 
aan te ontlenen.’ 
 ‘Samen kunnen we érg lachen.’ 

Wie?  
Met mij gaat het heel goed. Geestelijk 
voel ik me evenwichtiger dan toen ik 
werkte. Ik heb nu voldoende ruimte 
voor sociale contacten en hobby’s, en 
lichamelijk voel ik me ook beter. Ik 
doe nog allerlei ‘nuttige’ dingen, zoals 
het coachen van een jonge vluchtelin-
ge. Ik help de eindredacteur van een 
gespecialiseerd tijdschrift en soms lees 
ik teksten voor vrienden of adviseer ik 
over vermoeidheid na kanker. Binnen-
kort heb ik misschien wel meer werk 
dan me lief is, want mijn tweede boek 
is uitverkocht en er is sprake van een 
herziene versie. 
Heimwee naar het werk heb ik niet, wel 
goede herinneringen aan vooral de eer-
ste twintig jaar van mijn werkleven. 
Aan de lol die we vaak hadden en aan 
de ‘opbouwende’ manier van werken. 
De laatste jaren voelde ik me minder 
prettig op de krant. Omdat ik weinig 
aanwezig was, had ik het gevoel dat ik 
er niet meer bij hoorde. Ik was blij dat 
ik me voor de krant kon verdiepen in 
de kinderopvang.  
Ja, het kind. Dertig, veertig jaar gele-
den groeide vijftien tot twintig procent 
van de kinderen op in een problemati-
sche situatie. Dat is nog steeds zo. Als-
of het niet anders kan. Ik zou wel eens 


