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lles is zo’nbeetje
‘magnum’aanPier
enoceaan. Deom-
vang: ruimacht-
honderdpagina’s;
de reikwijdte: van
denaoorlogse
jaren tot begin
jarenzeventig, een
prachtige evocatie
vaneenverande-
rend tijdsbeeld; de
diepte:metmooi
uitgetekendepsy-
chologischepor-
trettenvandrie

generaties,methoofdrol- spelersdieu langzullenbijblijven.De
gevangenis vandediepe, protestantseprovincie endie vande
familie,waaraanzijnalter egoAbelRoordazichontworstelt. Een
sensuele comingof age-roman,uitgewerktmet een feilloosoog
voorhet sprekendedetail.

Acht jaar hebt u eraan gewerkt, in deze Twittertijden haast
onvoorstelbaar lang.
OekdeJong: “Ja,maarmet tussenpozen, ikhebdeafgelopen
jarenookeendagboek,Dewonderenvandeheilbot, en een flink
aantal essays gepubliceerd. Indeherfst van2004begon ikgoed
opgang tekomenmetPier enoceaan, ennu ishet af.Het isme
eigenlijkniet zwaargevallen, ookomdat iknietmeteenvanplan
waseenboekvanachthonderdpagina’s te schrijven, dat drie
generaties zouoverspannen. Ikwasmet eenandere romanbezig,
endaar zat eenaftakking innaarhetGoeseSas, endatbegon
enormteborrelen.Toenben ikuit die romangestapt,wou ik
eerst een reeks verhalenoverdie sluisplaats aandeOosterschelde
schrijven, eenboekje van 150pagina’shad ikmijnhoofd, en ter-
wijl ikdaarmeebezigwas, begonzichdat steedsmeer teontvou-
wen,het klapteopen, er kwamsteedsmeerbij.Het evolueerde
ooknaar eenpolyfone roman,met eenaantal grotekarakters, ter-
wijl ik eerst alleenAbelRoordahad.
“Ikbeseftedat ikopbekend terreinwas:Adri vanderHeijden

heeft het gedaan,Vestdijkmet zijnAntonWachter-romans, ik zat
in een traditie,maardanben ik tochwel opzoekgegaannaar iets
nieuws.Hetmateriaal geeft natuurlijk vanzelf al eennieuwe
inhoud, debeschreven tijd enplaats is anders,maar ik zochtook
eennieuwebenadering.Dat is die grote context vande familie
geworden.Meestal focust een schrijver zichopdehoofdpersoon
enblijvendevader,moeder engrootoudersopdeachtergrond. Ik
hebgeprobeerddehele familie drie generaties lang te analyseren
enpsychologisch teduiden.Dat is eennieuwonderzoeksterrein
indepsychologie: familiegeschiedenis, dedoorwerkingvanpsy-
chische complexen ineen familie. Totmijnvijftigstewas ikniet
zo’n familieman,maardaarnaben ikhet tochweergeworden.
Danzie je ookde lijnen,hoegeaardheid, karaktertrekkenenpsy-
chischeproblematiekvangrootvaderopvaderopzoonworden
doorgegeven, zonderdat zehet kunnenverhelpen, ookal verzet-
tenze er zich tegen.Dat explorerenwasheel boeiend.”

Iedere roman, en zo veel hebt u er niet geschreven,moet
een nieuwe evolutie in uwwerk betekenen, u houdt niet van
herhaling van bekende thema’s. Is dat ditmaal de familie?
“Zeker.Had jeme tien jaar geledengevraagdof ikooit overmijn
jeugden familie inFrieslandenZuid-Bevelandzouschrijven, dan
washet antwoordwaarschijnlijkneegeweest. Ikwasals schrijver
ooknet los geraakt vanmijn eigen familiegeschiedenis. Ikhad
metHokwerda’s kinddegeschiedenis vaneenmoordmet een
vrouwelijkehoofdpersoongeschreven.Datbewonderde iknet
altijd inauteurs alsTsjechov, het vermogenomjezelf uit het ver-
haal tehouden, enverhalenvananderen tekunnenneerzetten. Ik
hadhet gevoel dat ikopdiewegzat,maarneedus. (lacht)
“Er zittenveel autobiografischeelementen in,maar ikheberg

mijnbest gedaanomdie te transformeren tot een roman. Ikheb
beslist geenautobiografiewillen schrijven. Ikwildedoormiddel
vandeverbeeldingmijnvingers achterdewerkelijkheidkrijgen,
niet doorgebonden te zijn aanherinneringendiehoedanook
onbetrouwbaar zijn. Inde ik-vormschrijven ligtmeniet. Ikheb
denk ik eenmelangegevonden tusseneen tolstojaanseafstande-
lijkheid enzelf aanwezig zijn inmijnalter egoAbelRoorda.
“Hetboekopentmet ééndag inhet levenvanmoederDina,

eenongewenst zwangere vrouw in 1952.Opeens ziet zehaarhos-
pita, diehaarpeignoir opentrekt enhaarnaakte lichaamlaat

Ik wou beschrijven
wat er werkelijk
gebeurt in
gezinnen, en dat
zie je niet op de
obligate familie-
kiekjes die als
officiële
geschiedenis
overblijven. Er is
veel huiselijk
geweld, fysiek en
mentaal, dat
verborgen blijft.
De hele romantiek
van het ideale
gezin wou ik
doorbreken

Zijn ‘magnum opus’, noemt zijn uitgeverij het, en dat is dit keer geen
gezwollen marketingterm. ‘Pier en oceaan’, de nieuwe roman van
Oek de Jong (60), wordt allicht een van de literaire evenementen van
het najaar. Maak kennis met een fantastisch boek. ‘Ik wil zo diep
mogelijk doordringen in de krochten van de geest.’ Yves Desmet

zien.Dina schrikt daarongelooflijk van, engaat eendagopde
vlucht.De lezer zal daar later aankoppelendat zeooit eenkorte
lesbische relatieheeft gehad, diehaar steedsgeschoktheeft.Die
scènegaat terugopéénopmerkingvanmijnmoederover een
gekkehospita inBredadiehaarpeignoir opentrok.Waaromof
hoe,wat erdaarna is gebeurd,weet ikniet. Tijdenshet schrijven
kwamdie zinweerbovenwater, enbleekhij goedvoor een
hoofdstukvanhonderdpagina’swaarover ik voorde rest geen
feitelijkmateriaalhad.Maar ikhebdanwelhet ideedat ikheel
dicht kombij ietswat goeddepsyche, de interacties endeproble-
matiekvandie tijdbeschrijft. Er komt iets bovenwaterwatmij
eengevoel vanwaarheidgeeft.Die zit net vaak indeoverdrijving,
meerdan indepure feitelijkeherinnering.”

Abel ontworstelt zich aan zijn streng religieuze en provinci-
ale roots, terwijl zijn oudere alter-ego, de schrijver, net de
omgekeerde bewegingmaakt en zijn wortels opzoekt.
“Dat is een terechteobservatie, het is eeneigenaardigeparadox.
Het lezenvanProust ismeopmijn25steniet gelukt, datwas te
hooggegrepen toen,maarnamijnvijftigsteheb ik in eenpaar
maandendedrieduizendpagina’s gelezen, endatheeftmede
stoot gegevenmijnherinneringenal schrijvend te exploreren. Je
merktdatdoorhet schrijvendeherinneringenveel sterker
komenbovendrijvendan ineengewoongesprek, jewroethet op
diemanier echt los. Ergens inhetboekbeschrijf ikdeduiktoren
bij hetGoeseSaswaarvan je inhet kanaal konspringen, enal
schrijvendherinner je jedandatdeplaatselijke timmermanop
dieduikplankeenkokosmathadgespijkerd, als antisliplaag.
Voor eenanderbetekentdatniets, voormij is dat eenmeester-
lijkeontdekking,waardoordat verledenplotsheel tactielwordt.
Het is eenexpeditie in eneenexploratie vandie tijd. Bovende
vijftig is erblijkbaardiebehoefte omdingenvast te leggen.”

Heeft het temakenmet uwdonkere jaren? U zei ooit dat
depressie ook cultureel bepaaldwordt, omdatmensen in
een steeds individuelere tijd hunwortels kwijtraken. Dus
zou je dit ook een therapeutisch boek kunnen noemen.
“Nee, echtniet,mijndonkere jaren lagenal achterme toen ik
hieraanbegon.Maar ikbenerwel vanovertuigddatde steeds
toenemendedepressiviteit inde samenlevingvoor eendeel cul-
tureel bepaald is.Hetheeft temakenmetontworteling, zoben ik
het ookbijmezelf gaanzien.Misschienwasdeze romandanwel
een instinctieve tegenbeweging.Toen ikPier enoceaanbegon te
schrijven,was ik alweguit diedepressie.Maarmisschien is toen
dekiemgelegdvoordie zoektocht, debehoefte teweten te
komenhoedie familiegeschiedenis in elkaar zat. Enmisschien
heeft het ookeenhelendeffect.Het kanonderbewust zijn, ikben
niethet soort schrijverdatheel bewustdingendoet.Het onder-
werpvindtmij vakerdandat ik eenonderwerpvind.”

Uhebt het grote succes van uw vorige boeken verklaard
door hun inspelen op het collectief onderbewuste, iets wat
in ons zit zonder dat we hetweten. Dat geldt zeker voor dit
boek, dat zomooi twee decennia tijdsgewricht resoneert.
“Dat ideeontstondnaOpwaaiende zomerjurken,waarvanmijn
uitgever en ikdachtendat erdrie- of vierduizendvanverkocht

‘Ik hebmeniet afgevraagd of ik
welmet achthonderd pagina’s aan
de bak zou komen, ik heb gewoon
mijn verhaal opgeschreven zoals
ik dacht het temoeten doen.’
© JOOST VAN DEN BROEK
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zoudenworden, terwijl het er intussenmeerdan200.000zijn.
Hetboekblijftmaarvoortleven, ookbij jongegeneraties.
Waaromwasdat?Omdatdedemonen, deangstenendewoest-
heid indegeest vanhoofdpersoonEdoMeschblijkbaar voor
heel veelmensenherkenbaarwaren.Diehelehectischebinnen-
wereldwasminderuitzonderlijkdan ikdacht.Hetuitzonder-
lijkewasalleendat ikhet onderwoordenhadkunnenbrengen,
dat ik eringeslaagdwaseen soort ondergrondseverbindingmet
de lezersop tebouwen.En ikhoopdathetditmaalweergebeurt,
enbijmensenvanmijngeneratieben ikdaar vrij gerust op: het
typehuwelijkbijvoorbeelddat erinbeschrevenwordt, dat zal
voor velenheelherkenbaarhethuwelijk vanhunouders zijn.”

ErwinMortier omschreef u ooit als een van de schrijvers
van dewelvaartsgeneratie, wier frustratie het is dat het
puritanismewaaraan ze zich ontworstelden, niet is uitge-
mond in een beter wereld,maar in eenmaterialistische
consumptiemaatschappij. Dat ademt dit boek ook uit, nee?
“Enwaarmerktudat aan?”

Bijvoorbeeld aan de scènewaarbij de grootvader voor het
eerst in zijn leven geenmooie zeilbootmeer bouwt,maar
eenmotorjacht wil hebben. Die intrede van demoderniteit
vindt Abel, dus u, vreselijk.
“Het zit tocheenbeetje anders.Degrootvader verandert plots
vaneenstoere zeiler in een suffemotorbootkapiteinmet een
verkeerdepet op.Maar ikbegrijpwatubedoelt.Het is geen frus-
tratie, het is eenongemak, en trouwenseentjedatErwinmetme
deelt, vind ik.Het is dubbel. Ik laat denegatievekantjes vanhet
strengeprotestantismezien, zonderdebehoeftemedaarhard
tegenaf te zetten, zoalsMaarten ’tHart en JanWolkersdat
deden.Die tijdhebbenwewel gehad. Inhet laatste grote gesprek
tusseneenongelovig gewordenAbel enzijngrootvader, diehem
nog tot biddenprobeert tedwingen, schets ikhemals eenerg
autoritaireman.Maar tegelijk komen indat gesprekookaspec-
tenvaneen religienaar vorendiewel inhoudhebben, die veel
empathie voordekleinzoonverraden. Ikprobeerdie tweekan-
ten tebeschrijven.Deautoritairepater familias,maarookeen
mandie eenoprecht spiritueel levenprobeert te leiden.”

Datmaakt het boek ook zomooi genuanceerd: geen
blinde afrekeningmet het verleden,maar al evenmin een
brave nostalgische blik naar de tijd toen alles beter was.
“Nee, ikprobeerdebeidekanten te latenzien.Misschienwelhet
mooistehoofdstukvoormij ishet bezoekaanGent, het bekijken
vanHetLamGods. EenklassiekeZeeuwseprotestant, die zich
vandegodsdienstheeft losgemaakt, zichzelf een ‘ongodist’
noemt,maar tochvlakvoor zijndoodhet altaarstukwil ziendat
het offerbegripmeerdanwatook symboliseert. In feite gaathet
overdemystiek vanhet offer, het verborgenenminofmeer celi-
bataire levendathij alshomoseksueelheeftmoeten leiden ter-
wijl hij bankdirecteurwas inhet kleineGoes.”

Religie is een alomtegenwoordig decor.
“Het is onvermijdelijk, degrootouders enouders leven indie
wereld, in 1952wascontactmet goddelozenof socialistendaar

taboe.Men leefde in eencocon.Voor eenBelg is datmisschien
exotisch, vooronswashetdenormaalste zaakvandewereld.
Katholiekenhebbendannoghet voordeel dat zede leer ende
praktijkwat losser vanelkaar zien.Al kondat katholicisme in
die tijd, als ikHet verdriet vanBelgië lees, tochookbehoorlijk ver-
drukkendzijn.Wij haddendeuitwegvandebiechtniet, enpro-
testantismewaswelheel ergophet onderdrukkenvan lust
gericht. Erwarenophet eilandZuid-Bevelandnoggemeenten
waarmendepsalmen inhelenotenzong, onveranderd sindsde
zestiendeeeuw,omdathalve enkwartnotenal te frivoolwaren.
Protestantenhebbeneen rechtstreekse verhoudingmethet god-
delijke.Vandaarookdat ik totmijn eigenverbazingmerktehoe-
veel invloed schuld- en schaamtegevoelenshaddenopdepsy-
chologie vaneenaantal personages. ZelfsnogopAbel, deman
die als eerste in zijn familie vande religie loskomt.Hetblijft
genetisch in je verankerd, je raakt ermoeilijk van los.”

Heeft het u zelf ook veelmoeite gekost?
“De tiendonkere jarendie ikhebgehad,hebbendaar zekermee
temakengehad:mijn leven stagneerdeomdat ikonvoldoende
was losgekomenvanmijnachtergrond. Seksualiteit is voorAbel
eenmanieromzichaf te zetten tegendat ascetischeenpuri-
teinsemilieu. Zowerktehetbijmij ook, ikwaserookvroegbij,
maar tochheb ikdie religiepas tussenmijnveertigste enmijn
vijftigste langzaamvanmeaf kunnenzetten. Ikbennu twintig
jaarmet eenkatholiekopgevoede, uit Brabant afkomstige
vrouw, endatheeft veel invloedgehad.Brabanders zijndebour-
gondiërs vanNederland, zedurvengenieten.Dat stukje katho-
lieke levensaderheeftmewaarschijnlijk gered (lacht).”

Het hoofdthema in het boek is de familie, en hoe die simul-
taan een oord van liefde en van gruwel kan zijn.
“Dat is tochook zo? Ikhebwillenbeschrijvenwat erwerkelijk
gebeurt in gezinnen, endat zie je niet opdeobligate familiekiek-
jes die als officiële geschiedenis overblijven. Er is veel huiselijk
geweld, fysiek enmentaal, dat verborgenblijft. Die hele roman-
tiek vanhet ideale gezinwou ikdoorbreken. Ikwil niet hekelen
of agressief zijn,maar ik benals schrijver altijd op zoeknaar
wat erwerkelijk gebeurt, dat is al heelmijn loopbaan zo. ‘Er zijn
gebeurtenissen, er zijnmijn gedachtenover die,maarwat er
werkelijk gebeurd is, begrijp ikniet endat is onuitstaanbaar’,
laat ikEdoMesch zeggen inOpwaaiende zomerjurken. Ikwil zo
diepmogelijk doordringen indekrochten vandemenselijke
geest, omhet evenwat pompeus te zeggen. (lacht)
“Waarom gaat hetmis? Dat is zo verschrikkelijk complex

en daarommoet je de context hebben: je kunt een gezin en de
individuen erin niet begrijpen als je niet het ruimere plaatje
hebt.Wij kunnenwaarnemen tot onze grootouders,maar ik
ben er zeker van dat ook overgrootouders enwat daar nog
achter zit ons tot vandaagmee bepalen door erfelijkheid. Die
wetenschap staat nog in de kinderschoenen. Je hoeft daarom
geen determinist te zijn,maar dingenworden doorgegeven:
diep in de persoonlijkheid verankerde attitudes zoalsmin-
derwaardigheidsgevoelens en noemmaar op, dat gebeurt
allemaal in de eerste tien jaar. Ik probeer het te beschrijven,
maar het heeft ook iets ongrijpbaars.”
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Ubeschrijft mooi het hele scala van emoties: van de adoratie
voor demoedergodin tot de zin haar tewurgen, van het
mededogen voor de zwakke vader tot het gevecht waarin hij
in het kruis getrapt wordt door de zoon. Van eros tot thanatos.
“JohnCleeseheeft eenboekjemet eenprachtige titel geschreven:
HowtoSurviveYourFamily, heel geestig. Contacten tussenmensen
zijn vaakgewelddadig, in allemogelijke gedaanten, van fysiek tot
psychisch.Het kanniet andersof deplaatswaardathetheftigste
gebeurt,moethet gezin zijn. Inde samenlevingkunnenwemet
conventies veel afdekken. In eengezin zit je dichteropelkaars lip,
vaakgaathetdaarhard tegenhard.Niet dat er eenpermanenteoor-
logwoedt, eengezinkentookechtparadijselijkemomentenenver-
leent geborgenheid.Maarhet is tegelijk vaakookeenkooi, een
gevangenis. InPier enoceaan is er eenvoortdurende spanning tus-
sendeouders, diedoorstraalt naardekinderen.Demoeder-zoon-
relatieheeft bijvoorbeeldookeenverontrustende seksuele compo-
nent. TijdensAbels eerstemasturbaties staathet lichaamvanzijn
moederopzijnnetvlies,maaropanderemomentenkanhij haar
welwurgen. Jakijk, ikhouvandrama,dus zulke scènes zit ikhan-
denwrijvend temaken,maarhet kloptwel.”

Het tijdsgewricht versterkt die familiedrama’s nog. Het huwe-
lijk van de ouders zou vandaag prompt op een scheiding uit-
lopen. En allen hebben ze het onvermogen omemoties uit te
spreken, het is een bende introverten bij elkaar.
“Het verhaal speelt inhetprepsychologische tijdperk. Ikbehoor tot
de eerste generatiedie is opgevoedmetpsychologie, inde zindat je
je eigen levenpsychologiseert.Mijn vaderhadheelweinig zelfbe-
wustzijn,mijnmoedernet ietsmeer.Hunhuwelijkwaser in een
tijddat echtscheidingonbespreekbaarwas. ‘WatGodbij elkaar
heeft gebracht, zal demensniet scheiden’,wasdemantra.Het lag
totaal buitendehorizon.Niemandging toennaar eenpsychiater of
een therapeut.Homoseksualiteit bestondniet.Ookvoormezelf. Ik
hadopmijnvijftiendealRevegelezen, ik kendehet verschijnsel dus
wel,maar tegelijk kon ikmeniet voorstellenwiehet inmijndorp
hadkunnenzijn.”

Datmaakt het ook zo apart: het speelt zich ver van alle stede-
lijkheid, demoderniteit komt hooguitmet flardjes binnen,
wanneer iemand een tijdschrift uit Amsterdammeebrengt
waarin de eerste langharigemuzikanten opduiken.
“Amsterdamwasheel verweg, zeker inpsychologischeafstand.
Wijwarendediepeprovincie, zelfsmeeropVlaanderengericht
danophetnoorden. Jekwameerder inAntwerpendan in
Amsterdam.De taal inZeeland is ookverwantmetVlaamsedialec-
ten, ze vindenzichzelfVlamingen. Ikwasonlangs inVlissingenom
een filmpjeop tenemenvoorPier enoceaan endehele crewbleek
daarnognooit geweest te zijn.Net zovreemdalsAmsterdamvoor
onswas,wasZeelanddat voorAmsterdammers.Nudusnog.
“Ikhadde romanvanuit eenheden inAmsterdamkunnencon-

strueren, dat is vandaagdegebruikelijkemethode.Eengroot-
steedsemanvanvijftig raakt in crisis, enbegintuit te zoekenwaar
hij vandaankomt.Dat vond ikniet interessant, ikhebbewust geko-
zenomhet verledendaar en toen te latenherleven, de lezer indie
tijdneer te zetten.
“Devergankelijkheid enhoehaar te vrijwarendoortrektmijn

helebestaan.Als ikdanopeenshetbeeldkrijg vanzo’noude
Zeeuwse landarbeiderdiemet zijn zeis dedijken staat temaaien…
Wanneer ik zo’nman inmijn romankankrijgen, desnoodsmet een
gesprekje vaneenpaginamet zijnkleindochterover zijn gestorven
vrouw,dankan ikdaarinveel latenzienoverwat voor soortmen-
sendatwaren.Dieoudekromgewerkteman,hoeze toengekleed
waren,met eenmanchesterbroekeneenvestmet glimmendzwart
rugpand,hoehet geluid vandezeis inhet grasklonk, datmaaktmij
gelukkig.”

Het is een zeer accuraat tijdsbeeld,maar het wordt nooit
geschiedschrijving. Hooguit kom je terloops even teweten
dat Kennedy is vermoord.
“Ookdat is eenbewustebeslissinggeweest.Deofficiële geschiede-
nis is erbuitengehouden, alles is gebaseerdoppersoonlijke erva-
ringenenherinneringen, opdetails.Het verdwijnenvanpettenen
hoedenbijvoorbeeld.Tot 1960ongeveer zag je iedereennoghoeden
enpettendragen, zie jehet standenverschil opde straat. Er zijnnog
bourgeois enarbeiders.Maar indrie, vier jaar tijd verdwijnende
pettenallemaal, enblijvenooknogmaar eenpaarhoedenover.Dat
vind ik een sprekenddetail, daarkun je een sociologische studie
vanduizendpagina’s over schrijven.Maarmet éénbeeldpak jehet
ook.Dusga je zoverder, beeld je een tijdsbeeldopvanuit dedetails
enhetdagelijkse leven,niet vanuit deofficiëlehistorischemomen-
tenalsdeKoudeOorlog endeHongaarseOpstand.Wantdanzit je
voor jehetweet inhet cliché.”

Welke ontvangst verwacht u? Het is een empathisch boek,
liefdevol, geduldig geconstrueerd,met veel aandacht voor
nuance. Eigenlijk alles wat Nederland al een tijdje nietmeer is.
“Dat ikdit boekhebkunnenschrijven,maakthet voormij al
geslaagd.Eneen tiental intelligentemensenvanwie ikhet oordeel
vertrouw, zeggenmeookdathet goed is.Danmager een recensie
verschijnenwaarinhet omeenof andere redenwordt gekraakt,
ach.Dit ismijnvierde roman, ikbenzestig, ikhebhetmetier echt
wel indevingers.Deafgelopen jarenwarenalle voorwaardenaan-
wezigomeengrote roman tekunnenschrijven: ik zit goed inmijn
vel,mijnhuwelijk loopt lekker en ikhebeenplekophetFranse
plattelandgevondenwaar ik geweldigkanwerken.
“DeNederlandse samenleving isde laatste tien jaar inallerlei

opzichtenerggrof geworden, endat sijpelt door inde literatuurkri-
tiek. Er zijn recensentendienogmaarweinig liefde voorde litera-
tuurhebben, vrees ik, enweinig respect voor schrijvers, endie zich
somsalleendoorkwaadaardigheidof jaloezie en rancune laten
drijven. InFransekrantenkomikhetniet tegen.LeMonde enLe
Figaro zettenhun lezers alleenmaarboekenvoordie ze interessant
ofmooi vinden. Inde recensies zittenwel kritischeopmerkingen,
maarvernietigendof kwetsendzijn zedaarnooit.Diehufterigheid
blijkt iets typischNederlands te zijn.
“Inmijnwerkruimteheeft langeenplakkertjemet eenuitspraak

vanwielrennerBernardHinault gehangen: ‘Een leider inhetpelo-
ton is iemanddie zijn eigenplan trekt.’Datmoet eenkunstenaar
ookdoen. Ikhebmeniet afgevraagdof ikwelmet achthonderd
pagina’s aandebakzoukomen, ikhebgewoonmijnverhaal opge-
schrevenzoals ikdachthet temoetendoen.Een schrijvermoet zijn
werk inde samenlevingzetten, endaarmee tegelijk iets afdwingen.”

‘Hetonderwerp
vindtmij vaker
dandat ikeen
onderwerpvind’

Oek
deJong


