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Naar Israël met
Nell Westerlaken
Op pagina 4 nodigt Nell Wester-
laken ons, ouwe knarren, uit mee te 
gaan naar Israël. Het verschijnen 
van haar boek ‘Het paviljoen van 
Meneer Mofid’ was voor haar 
uitgever (De Geus) aanleiding Nell 
Westerlaken in te schakelen als 
begeleider van een speciale reis 
daarheen, van 18 tot 26 september 
2008 (datum onder voorbehoud). 
 Dan worden plekken in Jeruzalem 
en op de Westelijke Jordaanoever 
bezocht, die voorkomen in haar 
boek. 
 De reis beoogt inzicht te geven in 
het harde leven van de Palestijnen 
onder de Israëlische bezetting, 
maar ook bezoeken de  deelnemers 
de cultuurschatten van Jeruzalem, 
de Klaagmuur, het Tempelplateau 
en de Kerk van het Heilige Graf. 
In Bethlehem wordt onder meer 
de Geboortekerk bekeken. Ook 
de oude kashba’s van Hebron en 
Nablus, waar de bewoners zwaar 
gebukt gaan onder de bezetting, 
staan op het programma. 
 Waar mogelijk zullen lokale be-
woners hun verhaal vertellen aan 
de bezoekers.
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John Schoorl, in de Haarlemse taverne De Waag geïnterviewd door presentator P. M. Delèfre.  
       Foto Jacques de Jong 

John Schoorl 
als kenner
van de dichter
Cor Vaandrager
Collega John Schoorl heeft zich 
donderdag 15 mei in de Haarlemse 
Taverne De Waag niet alleen laten 
zien als begaafd dichter, hij bleek 
ook alles te weten over schrijver en 
dichter Cornelis Vaandrager.  
 Eerder had hij over deze figuur en  
diens kornuiten - zoals Armando, Hans 
Sleutelaar, Simon Vinkenoog en Jan 
Cremer - in de Volkskrant gepubliceerd. 
Dat was reden voor De Waag hem voor 
een optreden uit te nodigen in Woorden 
in de Waagschaal, een maandelijkse 
bijeenkomst van regionale dichters.
 ‘Cor was geen lyrische dichter, maar 
rauw,  direct. Hij probeerde de wereld een 
schop onder de kont te geven. Hij heeft 
nooit een mooi gedicht geschreven voor 
zijn vrouw, zijn dochter of desnoods zijn 
overbuurvrouw. ‘ Aldus een typering die 
John Schoorl gaf als onderbreking  van 

de causerie van P.M. Delèfre, die werd 
geacht hem te interviewen.
 Hij beschreef Vaandrager verder als 
iemand die begon als tekstschrijver bij 
Unilever. ‘Daar leerde hij met zo min 
mogelijk woorden zijn boodschap te 
brengen’. Met collega Hans Sleutelaar 
ging hij vervolgens als dichter op zoek 
naar een nieuwe vorm als tegenstelling 
tot ‘die buitengewoon zweverige 
vijftigers’. Het liep slecht met hem af, 
stierf in 1992 op 56-jarige leeftijd, als 
zonderling en drugsgebruiker.
 John Schoorl zelf is in 2006 opgenomen 
in de kring van reguliere dichters  toen 
hij de Poëzieprijs van de Landelijke 
Gedichtenwedstrijd verwierf. Vorig 
jaar heeft uitgeverij Van Gennep, in 
de Sandwich-reeks onder redactie van 
Gerrit Komrij. een bundel van hem 
uitgebracht: A Capella. Het bekroonde 
gedicht uit 2006 staat op de eerste 
pagina.
 Intussen werkt hij tien jaar bij de 
Volkskrant, als onderzoeksjournalist; de 
laatste jaren samen met Merijn Rengers. 

‘Die is elf jaar jonger dan ik, 35, maar 
het klikt buitengewoon goed’, vertrouwt 
hij ons toe.
 John Schoorl begeeft zich als journalist 
regelmatig ook op het terrein van de 
popmuziek. ‘Zo zoek ik bijvoorbeeld 
graag uit hoe een onbenullig vrouwentrio 
met een vliegtuig verongelukte. Wat ik in 
de onderzoeksjournalistiek doe, probeer 
ik ook toe te passen op het gebied van 
de muziek.’

Vrij bestaan
 Het schrijven zit bij hem ingebakken. 
‘Na het Haarlems Dagblad ben ik een 
tijdje gaan werken bij Nova-televisie. 
Maar die regel- en vergadercultuur brak 
me na twee jaar op. Mijn neiging tot 
schrijven bleek onbedwingbaar en ik 
was blij bij de Volkskrant mijn gang te 
kunnen gaan. Nu heb ik een vrij bestaan, 
niet gebonden aan vaste uren.’
  In De Waag toonde hij zich een kenner 
van moderne dichters, en hij vertelde 
anekdotes over figuren als Herman 
Brood en Jules Deelder. Met kennelijk 
genoegen herinnert hij zich hoe hij 
met deze laatste een dagje platen heeft 
zitten draaien. ‘Een hoogtepunt in mijn 
bestaan als dichter en als journalist.’ Er 
kwam een mooi verhaal uit, maar ook 
een gedicht. Zo kon ook Jan Janssen hem 
beroeren, de man met ‘de belangrijkste 
bril in de wielersport’ en - nadat Janssen 
de Tour had gewonnen – ‘de hipste bril 
uit het heelal’.

‘Neiging tot schrijven
onbedwingbaar’

Knarrenborrel 
donderdag 19 juni 

vanaf 16 uur
op de zevende
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Wat voeren oud-collega’s van de 
Volkskrant toch uit sinds ze achter 
de geraniums zijn gekropen? Niks? 
Of wroeten ze in hun volkstuin? 
In de politiek gegaan? In deze 
rubriek doen we een poging daar 
achter te komen. Jan Kees Huls-
bosch (64) beheerde bijna een jaar 
lang een villa in Italië. Hij vertrok 
in januari 2004 bij de krant.
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Ruim tien maanden - van oktober 
2006 tot half september 2007 
- hebben Jan Kees Hulsbosch 

en zijn vrouw Mieke een landgoed 
in Umbrië beheerd: de Villa Santa 
Caterina. De plek ligt zeshonderd meter 
hoog op de rand van een vallei tussen 
de Monte Tezio en het Tiberdal, dertig 
kilometer ten noorden van Perugia. 
 Jan Kees: ‘Het uitzicht is er adem- 
benemend prachtig en reikt tot de 
Monte Subasio ten oosten van Assisië. 
Ergens in de jaren zeventig heeft er in 
de vallei een grote brand gewoed. De 
olijf- en wijngaarden gingen verloren en 
de laatste boeren zijn toen vertrokken. 
Een slimme (sluwe?) Romeinse advo-
caat heeft het land en alle ruïnes 
opgekocht en die vervolgens stukje bij 
beetje  in samenwerking met een al 
even goocheme aannemer op de markt 
gebracht.
 ‘Het resultaat: een verstild dal met in  
totaal negen tot villa’s gerenoveerde 

boerderijen en de ruïne van een klein 
kerkje. Bij sommige zijn de bijbehorende 
stallen en schuren tot vakantiehuisjes 
verbouwd. Bij de meeste is een zwembad 
aangelegd. Van de negen villa’s staan er 
zes driekwart van het jaar leeg.
 ‘ De eigenaren van Villa Santa Caterina, 
Marie en Shi, een echtpaar uit Miami, 
verblijven er in de regel maximaal zes 
weken per jaar. ’s Zomers wordt, als 
zij er niet zijn, het landgoed verhuurd. 
Maar zes tot zeven maanden per jaar 
staan de villa en een van de twee huisjes 
op het landgoed leeg. Het andere huisje, 
Casa Maria, het grootste van de twee, is 
permanent beschikbaar voor de custode, 
de huisbewaarder. Daarin hebben 
Mieke en ik die elf maanden gewoond 
en gewerkt.
 ‘Wie op http://www.villasantacaterina.
com/index.htm kijkt, wordt duidelijk dat 
dit extreem romantische boerenhuisje 
van krap 2 x 25 vierkante meter, wel heel 
iets anders is dan ons ruim bemeten, strak 

ingerichte, luxe appartement in het hart 
van Utrecht. Vrienden die ons hebben 
bezocht, waren verbaasd dat we het er 
bijna een jaar hebben uitgehouden.’

Heeft dat moeite gekost dan?
 ‘Integendeel, we hebben er genoten. 
Van het leven, van het werk, van de 
omgeving, de natuur, de Italiaanse 
contacten, de zomerse sagra’s (feesten) 
van de gans, de kers, de vis, de ui of 
de heilige Antonius. Je kunt het zo gek 
niet bedenken of ieder stadje of dorp 
in Umbrië vindt wel een reden om een 
zomerfeest te organiseren. Samen met 
vaak meer dan honderd mensen geniet 
je aan lange tafels op het dorpsplein 
van een maaltijd waarvan alle gangen, 
van voorgerecht tot en met toetje, zijn 
gemaakt van het bejubelde ingrediënt 
(op Antonius na dan).’
 ‘Mieke werkte er gestaag aan een reeks 
vertalingen van Engelse non-fictie, zoals 
Niall Fergusons War of the World en 
Empire. Ik hield me vooral bezig met het 
onderhoud van gebouwen, installaties 
en tuin. Ik deed heel veel zelf, omdat 
ik het werken met mijn handen leuk 
vind. Maar belangrijker nog was dat 
ik de loodgieter, de elektricien en de 
aannemer voortdurend achter de vodden 
zat, de twee tuinlieden van opdrachten 
voorzag en voorkwam dat de meneer 
die het zwembad moest schoonhouden, 
er een potje van maakte.  
 ‘Wat de eigenaren betreft: toen we 
in april vorig jaar dan eindelijk in 
persoon kennismaakten met Marie en 
Shi was hun eerste vraag: Wat vinden 
jullie van mr. Bush? We zeiden dat de 
man een ramp was voor het land en de 
wereld en daarmee waren we voor het 
toelatingsexamen geslaagd. 
 ‘De volgende dag kwam Shi ons 

Tien maanden

vakantiewerk 

onder de

Italiaanse zon

Zicht op de Villa Santa Caterina met links de Casa Maria.
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vertellen dat het complex er in de tien 
jaren dat ze het nu bezaten, nog nooit 
zo goed bij had gelegen. ‘Everything is 
working. It’s nice doing business with 
you, sir!’ 

Hoe kwam je ertoe om dit te doen? 
 ‘Op onze vakanties in Italië stelden we 
regelmatig vast dat er ’s winters heel wat 
huizen leeg moesten staan. Die zou je dus 
voor een prikkie moeten kunnen huren, 
dachten we. Maar het liep anders.
 ‘Na mijn vertrek bij de krant stuitte ik 
op een Amerikaanse website waarop 
huizenbezitters op zoek waren naar 
mensen die op hun have en goed wilden 
passen. Eigenaren van wat afgelegen 
huizen in de bergen willen ’s winters hun 
pand niet onbewoond achterlaten, omdat 
er behoorlijk wat schade kan ontstaan als 
er door bijvoorbeeld storm de elektriciteit 
uitvalt.
 ‘Zo zijn we eind december 2005 eerst 
terechtgekomen op een boerderij in Città 
della Pieve in Umbrië, waar we drie 
weken op het huis en de poes moesten 
passen. In september 2006 hebben we 
ruim twee weken opgepast op een huis 
en poezen in de buurt van Bologna. 
Terwijl we daar zaten, kregen we een 

mailtje waarin we het aanbod kregen om 
voor onbeperkte tijd en ‘all bills paid’ te 
passen op het landgoed in Pierantonio. 
We hebben op de terugweg naar 
Nederland een ommetje gemaakt en de 
villa bekeken en met de buren gesproken, 
die als intermediair fungeerden. 
 ‘Terug in Nederland werden we vanuit 
Miami gebeld door Marie. We hebben 
toen de knoop meteen doorgehakt.
 ‘Onderweg hadden we al tegen elkaar 
gezegd dat we gek zouden zijn als 
we dit niet zouden proberen. Als we 
gewild hadden, zouden we er nu nog 
zijn. Uiteindelijk is toch de Nederlandse 
‘achterban’ – familie en vrienden -  de 
doorslaggevende factor geweest om naar 
huis terug te gaan.’

Wat was je motivatie om naar Italië te 
gaan?
 ‘We wilden wel eens weten hoe het 
leven daar is buiten de vakantieperiode 
en met name dan ’s winters. De vraag 
die we ons stelden, was in feite: zou je 
er willen wonen? Het antwoord werd: 
nee. We hebben ook de vervelende,  
ingewikkelde kanten van het Italiaanse 
leven gezien en meegemaakt, het gedoe 
met instanties als de posterijen, Telecom 
en het energiebedrijf om iets gedaan te 
krijgen; de gebrekkige gezondheidszorg. 
Dit in tegenstelling tot de plaatselijke 
middenstand en de horeca. Die rennen 
zich rot voor je.
 ‘Een groot nadeel was ook dat we geen 

breedbandverbinding hadden. Met een 
gewone inbelverbinding is het onmogelijk 
om een internetkrant te lezen. 
 ‘Overigens heeft de winter van 2006/2007 
ons ook geen goed antwoord op onze 
vraag opgeleverd. Er was namelijk geen 
sprake van winter. We hebben in de 
wintermaanden vrijwel dagelijks buiten 
in de zon kunnen lunchen.’

Wat heb je met Italie?
 ‘Begin jaren tachtig ben ik door Mieke 
en twee vrienden min of meer de grens 
tussen Frankrijk en Italië over gesleurd. 
Ik wou er niet heen. Moeilijke taal, rare 
mannen die niet van je vrouw af kunnen 
blijven; allemaal vooroordelen dus. De 
eerste avond al in Sestri Levante (ten 
zuiden van Genua) was ik weg van de 
vervallen schoonheid van het plaatsje, 
de aardige mevrouwen in het restaurant 
en op de camping. En na twee weken in 
slecht weer kamperen in Toscane en de 
kennismaking met de prachtige boulevard 
van Viareggio was ik verslingerd.’

 Doe je nog andere dingen tot nut van 
het algemeen dan wel voor je eigen 
lol?
 ‘Niet zozeer voor de maatschappij 
als wel voor het Yo-Festival, het 
jeugdoperagezelschap in Utrecht. 
Daarvoor heb ik meegeholpen de 
subsidie-aanvraag te schrijven.’

Jacques de Jong
Geraniums te over in Italië. Maar niet om 
achter te zittten.



Nell Westerlaken (1962) werkt 21 jaar als 
redacteur voor de Volkskrant. Tussen 1991 
en 1999 was ze chef van het reiskatern 
Traject. Daarna maakte ze reportages en 
interviews voor Volkskrant Magazine. Vanaf 
2004 schreef ze voor de zaterdagbijlage en 
het dagelijkse katern de Voorkant van de 
Volkskrant. Sinds kort werkt ze weer bij het 
reiskatern. In 1997 publiceerde Westerlaken 
het boek ‘De oude kleren van de keizer’, een 
reisboek over Ethiopië. De afgelopen jaren 
reisde ze door de Palestijnse gebieden en 
observeerde het dagelijkse leven.
Daarover schreef ze het boek ‘Het paviljoen 
van meneer Mofid’. Dat werd prompt als 
reisboek genomineerd voor de Bob den Uyl 
prijs – die ze net niet behaalde.
Ze schreef blijkens de tekst van de uitgever 
glasheldere reportages over het dagelijks 
leven, de maatschappelijke structuur en 
cultuur van Palestijnen onder de Israëlische 
bezetting van de Westelijke Jordaanoever en 
de Gazastrook, en in vluchtelingenkampen 
van Jordanië en Libanon. 

Van wie is het initiatief gekomen om 
jouw verhalen te bundelen?
 ‘Het boek bevat geen gebundelde 
verhalen, het is als boek geschreven, 
dus buiten de krant om. Wel zijn de 
verhalen - portretten van steden en 
dorpen op de Westelijke Jordaanoever, 
in de Gazastrook, en van Palestijnse 
gemeenschappen in Jordanië en Libanon 
- zo geschreven dat ze los van elkaar 
kunnen worden gelezen. Samen vormen 
ze een portret van het dagelijks leven 
van de Palestijnen, van hun geschiedenis 
en cultuur. 
 ‘Ik heb zelf het initiatief genomen, uit 
behoefte ergens journalistiek mijn tanden 
in te zetten. Een Groot Project, een 
schrijfproject, want hoe gek het klinkt, bij 
de krant komt het daar te weinig van. Dat 
er af en toe een stuk van mij in de krant 
stond uit die contreien, kwam doordat 
ik toevallig ter plaatse was als de vlam 
weer eens in de pan sloeg. En - het moet 
gezegd - dat het een ‘moeilijke’ regio is 

om te werken, maakte 
het voor mij alleen 
maar aantrekkelijker. 

 ‘Toen ik in 2002 
voor het eerst in 
het Midden-Oosten 
kwam (Israël en de 
bezette Palestijnse 
gebieden) schrok ik 
niet alleen van de 
situatie daar, maar 
vooral van het feit dat 
ik er bar weinig van 
wist. Ik had namelijk 
veel gelezen, de 
media intensief 
bijgehouden, maar 
blijkbaar was het 
beeld dat ik had van 
vooral de bezetting 
bij lange na niet 
compleet. 

 ‘Van Israël wist ik meer dan van de 
Palestijnen. Niet alleen omdat het een op 
het Westen ge-oriënteerde maatschappij 
is, ook door mijn christelijke achter-
grond én doordat iedereen in het Westen 
het verhaal van de holocaust kent. Van 
de Palestijnen wist ik veel minder, en 
dat geldt voor de meeste Nederlanders 
denk ik. Dat heeft uiteindelijk de keuze 
bepaald voor mijn invalshoek.’

Je boek Het paviljoen van meneer 
Mofid wordt als literatuur bestempeld. 
Hoe voelt dat?
 ‘Vreemd eerst, ik moest aanvankelijk 
denken aan fictie en dat is het dus 
absoluut niet. Mijn uitgever (De Geus) 
spreekt van ‘literaire non-fictie’; met het 
woord ‘literair’ wil hij iets zeggen over 
de schrijfstijl. Ik ben daar heel trots op 
natuurlijk, maar het doet in mijn ogen 
absoluut niet af aan de journalistieke 
waarde van het boek.’

Wat is jouw gevoel met de Palestijnen? 
En tegenover Israël?
 ‘Ik ben tegen de bezetting en ik 
kan niet genoeg benadrukken hoe 
mensonwaardig de situatie is in de 
bezette gebieden, elke dag en voor 
iedereen. Maar ik ben de laatste om 
de Palestijnen heilig te verklaren. Ze 
zijn het politiek onderling nooit eens 
geworden en het ontbreekt hen nogal 
eens aan zelfkritiek. Ik voelde me 

daarom vaak wel persoonlijk betrokken 
bij het verhaal van individuen, maar 
niet bij hun politiek (daar ging het boek 
trouwens ook niet over). Dat gaf me ook 
een prettige (journalistieke) afstand bij 
het schrijven.’

In september sta je aan de leiding  
van een culturele reis? Hoe is dat zo 
gekomen?
 ‘Na publicatie werd ik benaderd door 
de eigenaresse van een boekhandel 
in Groningen, die naast haar winkel 
allerlei literaire activiteiten organiseert, 
onder meer reizen met schrijvers van 
zowel fictie als non-fictie. Met haar en 
een touroperator hebben we een reis 
in elkaar geknutseld langs een aantal 
hoogtepunten in Israël én in de bezette 
gebieden.’ 
(zie www.decultureleonderneming.nl). 

Wat is jouw rol daarin?
 ‘Met de praktische organisatie heb 
ik (gelukkig) niets van doen. Mij is 
gevraagd hier en daar toelichting te 
geven waar het mijn boek betreft, 
bijvoorbeeld waarom ik heb gekozen 
voor bepaalde invalshoeken, wat er 
gebeurde toen ik er was tijdens de 
Tweede Intifada, of wat me boeit op 
sommige plekken.  Ik ben dus niet 
vierentwintig uur per dag bij de groep 
- er is ook een reisleider bij.

 ‘Waarom gaan jullie, knarren, niet 
allemaal mee???’ 

‘Van de Palestijnen 
wist ik minder 
dan van Israël’
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