
251

Nieuwsbrief nr. 25              juli 2004 - 12e jaargang nr. 2
ISSN 1386-6451

Een uitgave van Hans & Ton Kleppe, buitengewoon honorair leden van het Bob Evers Genootschap, en Simon Kuipers
redactieadres: Jacoba van Heemskerckstraat 7, 3351 SP PAPENDRECHT - internetredactie: nieuwsbrief@apriana.nl

http://nieuwsbrief.apriana.nl

Nieuws van de redactie
Geen verdere Bob Evers-boeken.
Wat na de manifestatie in Mijnsheerenland in oktober 2003 al wel enigszins te verwachten viel, is bewaarheid
geworden: het vorig jaar uitgekomen deel 50 zal het laatste deel in de serie blijven. Peter de Zwaan heeft op
zijn website meegedeeld dat er in overleg met de uitgeverij De Eekhoorn is besloten geen verder vervolg aan de
serie te geven.
Het moest er natuurlijk eens van komen. De redactie weet dat er lezers zijn die alleen de delen 1-32 als „echte”
Bob Evers-boeken zien, en dat er ook velen zijn die de door De Zwaan geschreven boeken als een prettig
jaarlijks gebeuren beschouwden. Maar het is niet anders: we zullen het in de toekomst zonder een nieuwe Bob
Evers in oktober moeten doen.

Willy van der Heide op video.
Er zijn diverse geluidsopnamen bekend waarop Willy van der Heide te horen is, zoals bij voorbeeld het bekende
interview met Pamela Koevoets. Maar tot nu toe waren er wat beeld betreft alleen foto’s van hem bekend.
Wij zijn heel blij in dit vijfentwintigste, en dus jubileumnummer een primeur te kunnen opnemen. De
Nieuwsbriefredactie heeft een videofragment op de kop kunnen tikken waar Willy van der Heide behalve te
horen ook te zien is. Dit bestand is op deze site beschikbaar. Met Real Player kunt u dit formaat afspelen.
Het fragment (circa 15 seconden) is afkomstig uit een tv serie met de titel „Veertig jaar na dato”. Willy van der
Heide was daarin op 27 april 1985 te zien. De aflevering van die datum had als thema „Het gerucht” en ging
over de Nederlander en zijn houding en/of activiteiten tijdens de bezetting.
Lex Verhoeven, ook al jaren een Bob Evers-fan, heeft de videotape overgezet in digitale vorm; beelden die nu
dus voor iedereen op bovengenoemd adres te zien zijn.

„Kabaal om een varkensleren koffer” als stripverhaal.
De strip in het Algemeen Dagblad liep van december 2003 tot maart 2004. Uitgeverij Arboris is vergevorderd
met de plannen de strip ook als album te laten verschijnen, en op haar site kunt u alvast een voorproefje zien.
De uitgave verschijnt in een aantal versies: een soft-coveruitgave (ISBN 9034301311), prijs € 6,95, een
hard-coveruitgave (ISBN 903430132X), prijs € 14,95, een „speciale hard-coveruitgave” van 150 exemplaren,
prijs € 19,95, en een luxe, genummerde en gesigneerde uitgave van 50 exemplaren, prijs € 49,95. U kunt dus
uitkiezen.
Toch houdt de redactie een wrang gevoel over bij deze uitgave. Het gehele idee om Bob Evers als stripverhaal
te bewerken is afkomstig van Koen Wynkoop. Zonder hem was er geen idee geweest, en dus geen publicatie in
de krant en zeker geen boek. Koen is ook de drijvende kracht geweest achter de eerste bewerking, van „Een
vliegtuigsmokkel met verrassingen”. In de Nieuwsbrief is hierover al uitvoerig gepubliceerd. Dat nu kennelijk
anderen met zijn idee aan de haal gaan en daar tevens een zakelijk voordeel mee kunnen behalen, stemt zeer
triest.
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Artikelen in deze Nieuwsbrief.
Bob Evers (door Henk Bergman)
Henk Bergman neemt in deze column afscheid van de Nieuwsbrief. Al vele jaren heeft hij hier gepubliceerd, en
hij acht nu de tijd gekomen zijn bijdragen te beëindigen. De redactie heeft van dit besluit, dat wij uiteraard
respecteren, met spijt kennis genomen. Henk is altijd een zeer geziene schrijver in de Nieuwsbrief geweest, die
keer op keer kans zag de serie vanuit nieuwe gezichtspunten te benaderen. De redactie is hem veel dank
verschuldigd voor zijn bijdragen.
Hoog spel in Hong-Kong
Onder deze titel verscheen al in 1978 een lang interview met Willy van der Heide. Het artikel is vrijwel geheel
onopgemerkt gebleven, en wij vermoeden dat zeer vele lezers het dan ook niet kennen. Lex Verhoeven
attendeerde ons op dit interview. Dit 25e nummer van de Nieuwsbrief biedt een goede gelegenheid tot plaatsing
van dit interview, dat immers ook ongeveer 25 jaar geleden is verschenen.
Een kanttekening: in het artikel staan diverse spelfouten. De redactie heeft besloten vanwege de autenticiteit
geen correcties aan te brengen in de oorspronkelijke tekst.
Early Editions (by Dutch Crispin)
Onder de subtitel „to the memory of Willem W. Waterman” ontdekte de redactie op internet een in het Engels
geschreven sonnet, gewijd aan de oude hard-coveruitgaven van de serie.

Advertentierubriek „In de Roos”.
„In de Roos” wordt tegenwoordig als permanente rubriek op deze site gepubliceerd. U kunt uw mededelingen
inzake vraag en aanbod naar de internetredactie sturen, die zal zorgdragen voor een snelle plaatsing op de site.
Wij ontvangen graag ook even een kort bericht als de door u geplaatste advertentie verwijderd kan worden.

Wilt u meer weten over de Nieuwsbrief?
Wij verwijzen voor nadere informatie naar de informatiepagina waar u onder meer kunt vinden hoe u zich kunt
abonneren op de Nieuwsbrief in e-mailformaat.

Bob Evers
Henk Bergman’s column

Dit is mijn laatste column en over wie anders kan die gaan dan over Bob Evers? Over die jongen uit Pittsburgh,
die zo weinig van Nederland weet dat hij zich op doorreis in Hilversum afvraagt of hij nu in Hilversum I of II
is. Hij heeft zijn naam aan de serie gegeven, maar desondanks wordt hij toch algemeen gezien als de minst
kleurrijke van de drie vrienden. Een doorsnee Amerikaan, die geen kritiek op zijn land kan velen en wiens
nuchterheid, efficiency en culinaire voorkeur voor sla en ijs ons hart niet sneller doen kloppen. Jarenlang heb
ook ik in die mythe geloofd. Maar weg ermee! Mijn stelling: Bob Evers verdient eerherstel.

Hij heet officieel Robert Theodore Evers en komt uit een welgesteld gezin. Zijn vader heeft in de loop van
twintig jaar „een ontstellende smak geld” verdiend als eigenaar van een motorenfabriek. Aanvankelijk heeft hij
twee zusters en een broer, die hem in New York van het vliegveld komen afhalen als het Stille
Zuidzee-avontuur ten einde is. Later vernemen we nooit meer wat over ze en is het gezin-Evers gereduceerd tot
pa, ma (die vaak ergens gaat logeren) en Bob. Laten we hem maar als „enig kind” beschouwen en dan
concluderen dat hij daarvan wel de goede eigenschappen bezit (initiatief nemen, zelf problemen oplossen),
maar niet de slechte (verwend en zeurderig).

Hij is - direct of indirect - de gangmaker van de trilogie over de erfenis van prof. Hathaway, het
caravan-avontuur, het drieluik over de jacht op de Praed-juwelen, de vliegtuigsmokkel met verrassingen, de
stampei om de schuiftrompet en de heibel in Honoloeloe. Dat is een mooie score. En in alle avonturen waarin
hij optreedt - hij is alleen afwezig in het tumultueuze toeristenhotel, bij het gedoe om de varkensleren koffer en
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bij het geheime agentenwerk van Arie - staat hij z’n mannetje. Beter gezegd: is hij de onverschrokkenheid
zelve. Neem zijn optreden in café Coquillo in Port of Spain op Trinidad. Daar vertelt hij aan de hagedissenman
het pure blufverhaal dat hij als enige in Mexico aan de FBI kon ontsnappen, dat Peraira hem de opdracht gaf
om contact te leggen met de nummers 4, 5 en 11 en dat hij een dikke rol bankpapier bij zich heeft om de
organisatie verder op te bouwen. Je moet maar durven. Goed, dan laat hij zich even foppen en tuimelt via een
valluik in een soort schuilkelder. Dat zou Arie of Jan overigens ook kunnen overkomen. Maar anders dan die
twee zouden doen verspilt hij geen energie aan bij voorbaat hopeloze uitbraakpogingen. Nee, hij doet een tukje.
Klasse! Trouwens, hoe hij zich aan het eind van het Trinidad-verhaal op die motorboot weert verdient op z’n
minst ook een eervolle vermelding.

En dan zijn actie in Harry’s Bar in Honoloeloe. Absoluut een staaltje hoger avonturieren. Bob die de
aapmens/barkeeper voorstelt het geraamte dat boven de bar is opgehangen van een kaartje met verklarende
tekst te voorzien. Dat briljante idee is de opmaat naar het contact met Mac en Bennie en vormt de uiteindelijke
sleutel tot het oplossen van het raadsel rond het verdwenen prototype luchtkussenauto uit de Evers-stal. In de
zwoele Hawaïaanse zomernacht komt een aansprekende karaktertrek van Bob naar boven die we ook al in
eerdere avonturen zijn tegengekomen: hij kan best wat hebben, maar er zijn grenzen. De tegenpartij moet wel
redelijk blijven. Als Zakaroea hem voor de tweede maal in één nacht achterna zit wordt een grens
overschreden. Dan rest er volgens Bob maar één ding: stevig en duidelijk optreden - en dat doet hij dan ook.
Prachtige slapstick in de auto van een Chinese wasserij is het gevolg.

In de bekvechterijtjes tussen Arie en Jan kiest Bob meestal partij voor Arie - zeker als het over geld gaat. Van
benepen op z’n portemonnee zitten kun je hem niet beschuldigen. Of neem zijn hobbies. Treintjes en pyjama’s
verzamelen: kan het onschuldiger? En nog iets: van de drie vrienden heeft Bob het grootste vermogen tot
zelfkritiek. Beter dan Arie of Jan kan hij toegeven dat hij iets heeft gedaan dat achteraf gezien toch niet zo slim
was. Maar naar goed Amerikaans gebruik staat hij bij zo’n stommiteit niet al te lang stil; het gaat er vooral om
dat je er iets van leert voor een volgende keer.

Arie moet het hebben van zijn verbale begaafdheden, zijn onverwachte acties en het benutten van menselijke
zwakheden. Jan van zijn technisch vernuft, zijn voorzichtigheid en zijn analytische, stapsgewijze aanpak. En
Bob? Die combineert the best of two worlds. Hij kan beslist improviseren en zijn woordje doen, maar valt als
dat nodig is terug op een zelfbedachte strategie of tactiek. Daarnaast bezit hij een behoorlijk groot
incasseringsvermogen en heeft hij een grotere drive dan Arie en Jan om steeds weer een nieuw avontuur op te
zoeken. Ach, ik hou van alledrie.
Nog even terug naar het begin. Dit is inderdaad mijn laatste column. De afgelopen tien jaar heb ik in de Bob
Evers Nieuwsbrief gezegd wat ik over de serie te zeggen heb. De 25e editie is een goed moment om te stoppen.
Dank voor de aandacht en voor de vele aardige reacties.
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HOOG SPEL IN HONG KONG

Henri Nijenhuis & Hans Wegman

DE BLAFFERS UIT HUN JONGENSJAREN, LOSJES IN DE HAND, GELADEN MET WATER EN
PLAKPIJLTJES, OVERMEESTERDE HET TOT „DUO KOMISCH” GEBRANDMERKTE
REPORTERSTEAM NIJENHUIS - WEGMAN DE HEER WILLY VAN DER HEIDE IN ZIJN
BOVENWONING TE DEN HAAG. VOLSLAGEN OVERDONDERD DOOR DE VERRASSINGSAANVAL
GAF DE WEGENS ZIJN OORLOGSVERLEDEN OMSTREDEN BROODSCHRIJVER EN VADER VAN DE
BOB-EVERS-AVONTURENSERIE MENIG GEHEIM PRIJS.

‘Wij waren eigenlijk helemáál niet van plan om in Panama terecht te gaan komen,
mijnheer Van der Heide,’ begon Jan Prins, toen hij mij later de zeer ongewone stunts
vertelde, die hij samen met de dikke Arie Roos en Bob Evers had beleefd in dat smalle
kronkeltje land tussen Noord- en Zuid-Amerika.

De eerste is verschenen in 1949. Ik had ineens zin om een serie internationale
avonturenboeken te schrijven. Het was een vage ontevredenheid met de bestaande
jeugdliteratuur. D’r moest eens wat nieuws komen in de ingesufte kloteboel. De
droom van een jongen, zo zag ik dat, is avonturen beleven met grote mensen en
niet met zijn medescholieren; die kulboel is er genoeg. Ik had er een paar klaar en
geen uitgever in Nederland wou ze hebben. Ik heb alle grote jeugdboekenschrijvers
in Nederland aangeschreven en de mening was: o, meneer hou nou op, zo moeten
jeugdboeken helemaal niet geschreven worden; nou daar zit je dan met je mooie
gedrag. Het moest zo niet. Die klootzakken dachten nog steeds in de sfeer van drie
jongens en een ouwe schuit en het spook in de molen. Ik zeg: ben je gek, die oorlog
is net voorbij, de wereld is veel groter, die jongens moeten erop uit. Niet dat gemier van drie jongens en een
oude molen en het radiospook. En dat gaat tot op de dag van heden door, ik hoor nog steeds niet bij de officiele
jeugdliteratuur. Zo moet het niet, en het is niet lullig genoeg het is niet tuttig genoeg en er gaat geen
opvoedende werking vanuit. Ik hou me met dat gemeier nooit op. Ik zei toen: ‘stik toch verder allemaal’,
gooide al die boel in een la en ging hier op het strand van Scheveningen liggen met een paar honden en een
paar meiden. Jan Stenvert uit Meppel, directeur van de Noordnederlandse Drukkerij, kwam bij de ANWB hier,
begin ‘49, hij wou een stelletje jeugdboeken uitgeven; of ze niet een schrijver wisten. Stom toevallig, zei
iemand, ik ken er één en die vind ik persoonlijk wel leuk. Tien dagen later had ik een contract. Maar ze
moesten niet langer zijn dan ongeveer 60.000 woorden. En mijn oorspronkelijke boeken waren veel langer,
zo’n 90.000 tot 100.000 woorden. Ik heb het eerste doormidden gezaagd en het tweede langer gemaakt, en toen
een derde erbij geschreven. Zo ben ik in die trilogieen terecht gekomen. De eerste die van de pers ging was
‘Een Overval in de Lucht’.
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Het begon ermee dat Bob, aanstormend vanuit de keukendeur plus de woestbehaarde
Lugerdrager die vanuit Arie’s vertrek te voorschijn kwam gehold, omdat zij allebei om de
middentafel heen moesten, tegen elkaar opbotsten met een droom van een dreun. Gewoon
domweg: Bots! Omdat ze allebei op weg waren naar dezelfde deur: die van Jans kamer,
raakten ze elkaar onder een schuine hoek, en door het effect, net als bij twee biljartballen,
kaatsten zij beiden als het ware weg en tolden met kop en schouders tegen de houten
wand. Vlak daarna hervonden zij hun evenwicht, doken een beetje in elkaar en in die
positie, net als twee vechthonden, namen ze elkaar grimmig op: Bob met het houtbijltje
slagklaar en de woestbehaarde plotseling met het forse pistool losjes in de hand.

Vroeger had je bij de Bijenkorf van die kinderboekenmanifestaties. Stonden er allemaal van die schrijvende
heren hun boeken aan te prijzen en handtekeningen uit te delen. Elk jaar stuurden ze mij ook een uitnodiging.
Op een gegeven moment kreeg zo ontzettend de pest in, dat ik besloot ze een brief te schrijven: ‘Mijne Heren,
wat mijn lezers zich voorstellen van de schrijver van de Bob Eversserie, kan ikzelf niet eens bevroeden.
Misschien denken ze wel, dat ik rondloop met een Stetsonhoed en een machinepistool op elke heup. Maar als
ze zien, dat het een vent is met een Haags accent en een kale kop, krijgen ze de klap van hun leven. Op de
tweede plaats verdom ik het helemaal om mijn of andermans boeken aan te prijzen als waren het sinasappelen
of pleepapier.’ Daarna heb ik nooit meer iets gehoord. Ach, wat, jeugdliteratuur, mijn boeken worden het meest
gelezen door de Rijkspolitie.

Het koord trok strak en de honderdste seconde daarna plantte de ruk zich over op Arie’s
pols, waar hij dat koord zo lekker omheen had gewikkeld. De resultaten waren
indrukwekkend. De totale spekmassa Roos werd in volle ren tot staan gebracht. De
mechanische formule daarvoor is ½mv kwadraat... snelheid maal gewicht. Het was een
wonder, dat Arie’s hand aan de rest van zijn massale lijf vast bleef zitten. Hij maakte in
zijn volle spurt een halve slag om het einde van die strakstaande kabel, en eindigde met
een doffe dreun tegen de wand niet ver van de deurscharnieren. Hij liet wél een gebrul
horen, dat je tot halverwege Cuba kon horen.

Ik moet weten, waar het verhaal zich afspeelt dan rolt het er vanzelf uit. Het boek waar ik nou mee bezig ben, is
overgebleven uit een tocht met Meysing naar Noord Italië. Dat gaat over al die trucks die daar gejat worden; we
liepen daar met zijn tweeën, hadden wat wijn op, en ik zeg: ‘wat is dat? , een groot bord: AUTOSNODATI. Ik
zeg : wat zijn dat in godsnaam autosnodati, autosnodaards? En ineens zei ik, verdomd man, dat is eigenlijk best
een gek idee, hier, dit Como-meer, tussen die bergen, ik ga een boek schrijven over gejatte trucks, een pracht
onderwerp. En d’r zijn koelwagens bij, dus kloppartijen in een koelhuis is ook zo klaar. En in het volgende
boek gaan ze bakkeleien om een booreiland. Ze vroegen Hemingway, die klootzak, eens: U reist zoveel, is dat
voor Uw boeken? Zei die: ‘All foreign countries look exactly like the colour movies.’ Dat is zo. Als je veel leest
en je ziet af en toe een kleurenfilm, dan hoef je er niet naar toe. Dan weet je ‘t al. En je hebt natuurlijk gewoon
je naslagwerken, die stapel ik in de loop van de tijden op. Als het dan zover is, pluk ik er een paar uit. Zo ga ik
binnenkort twee Bob Eversen schrijven over Australië. Als ik zin heb om een eind aan de serie te maken, stuur
ik ze achter het IJzeren Gordijn. Als ze daar gaan rausen, komen ze nooit meer terug. Laat ik ze roebels
smokkelen, of iets dergelijks.

Soms werk ik mezelf zo in de nesten, dat ik zeg, goddomme, nou kom ik er van mijn leven niet meer uit.
Heb ik de situatie zo prachtig vastgedraaid dat ik hem zelf niet meer loskrijg. Maar dan heb ik die dikke Roos
die het voor me oplost. Roep ik: Roos je moet erbij komen, ik weet het niet meer.

Als men dit zo leest, lijkt het wel of Jan Prins en diens eigen tegenstander, die eigenlijk
het gevecht waren begonnen, intussen een kaartje waren gaan leggen, maar die indruk is
toch onjuist. Het gevecht in de hal was zó razendsnel verlopen, en ging met zoveel
gestamp en dierlijk gehuil gepaard, dat zowel Jan als zijn eigen indringer enkele lange
seconden roerloos bleef staan - verbijsterd luisterend naar het beestenlawaai aan de
buitenzijde van de deuropening. Maar vlak daarop kwamen ze alle twee precies tegelijk in
beweging. Jan dook achter zijn tegenstander langs naar de ramen en sloeg met enkele
snelle zwiepen van zijn stok een drietal ruiten daar in.
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Kijk, ik ben weer begonnen met de serie door Joyce & Co. heb je daar wel eens van gehoord, die jongens
uit Haarlem, nou, Meysing is een goede vriend van me. Meysing Joyce & Co. is ook het Bob Eversgenootschap.
Vreemd monsterverbond. Op een gegeven moment word ik opgebeld: “Ja, u spreekt met de president van het
Bob Eversgenootschap.” Nou, wij bij de oude Wester in de Jordaan de koppen bij elkaar gestoken, ik met een
oude zeilpet op en zij in rokkostuum.

Ze vonden ht toch wel een beetje gek, dat ze het genootschap hadden opgericht zonder dat ik er zelf iets
van wist. Daar moesten ze toch iets aan doen, vonden ze. Het is heugelijk gevierd en als eerste plechtige daad
zouden ze oorkondes gaan begraven. Nou, waar vroeger daar in Amsterdam bij het Centraal Station het Noord
en Zuidhollands koffiehuis stond, hebben we in gietregen, in rokkostuum, een oorkonde begraven. Kort daarop:
koffiehuis weg, de oorkonde ook. Je kon toen lid worden van het Bob Eversgenootschap als je die boeken van
mij allemaal gelezen had. Dan moest je je melden in Haarlem, werd je aan de trein afgehaald en geblinddoekt,
en naar een pand vervoerd, waar ze je een mondeling en schriftelijk examen afnamen over de hele Bob
Eversserie. Toen dat vragenformulier was opgesteld, moest ik het natuurlijk authoriseren. Man, ik ben voor
mijn eigen examen gezakt. Ze wisten d’r veel meer van dan ik. Daarna wilden ze het Bob Eversmuseum
inrichten, maar het is er nooit meer van gekomen, want de één was dronken en de ander had geen tijd, maar ‘t
was een pracht verhaal dat wel. Joyce & Co hebben die nieuwe serie aangezwengeld. Ik heb nu een contract
voor twaalf nieuwe delen bij Unieboek.

Hij nam het briefje met de Chinese tekens van tafel en hield het de kok voor:
„Is dit je boodschappenlijstje?” En toen de kok knikte keek Arie opzij, waar Bob al met
een notitieboekje gereed stond.
„De Chinees las voor:
„Twee dozijne eielen... dlie kippen... twee
klatten biel... Viel bloden...” Het ging nog even
zo door.
„En wat moet er met die pakjes gebeuren?”
„Die moeten gewoon op de post. De adlessen
staan elop”.
„En hoe laat ga je altijd terug?”
De Chinees haalde de schouders op:
„Ze eten daal om acht uul walm. Als ik maal op
tijd telug ben”.
„Lijkt me iets voor Jan Plins”, zei Arie. „Om
walm te eten. Lekkel goedkoop. En wat eten ze
daal aan boold vanavond?”
„Gebladen kip. Met vla na”.
„Vra? Wat is nou: vra?” - Het duurde even, eer
hij in de gaten kreeg, dat deze L wérkelijk een
L was.

De stijl is niet veranderd; ik heb het verhaal laten rollen,
zoals het altijd rolde. Er staan alleen modernere mopjes in, ja, de
wereld is ook veranderd, hè. Kijk eens, die dikke Arie, die is met de
hele serie gaan lopen; in het begin was dat gewoon een dikke jongen,
maar naderhand is hij tot de gekke primadonna uitgegroeid. Bob
Evers, die amerikaan, die mag eigenlijk blij zijn, dat hij in de serie
zit, verder moet hij zijn kop houden.

Ja, in de jaren na de oorlog vond iedereen die amerikanen
prachtig. Daarom zit hij erin. In één van de boeken, “Tumult in een
toeristenhotel” geloof ik, zit een diamantsmokkelaarster.

Van die griet moesten ze iets aan de weet komen; ze moest
iets vertellen en dat wou ze niet; nou, toen bonden ze haar aan een
paal en zetten de brandslang erop. Vrij onschuldig grapje. Maar dat
was een heisa en een hosa en een gedonder: dat begon op sadisme te
lijken. Ik zeg wat is dat nou voor gelul. Toen heb ik er in één klap
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een einde aan gemaakt. Ik zeg: nou is het afgelopen. Dat gedonder met die wijven, maar niet in de Bob Eversserie.
Van de andere kant heb ik ook een stelletje meisjesboeken geschreven, onder een meisjesnaam. Ik ben

niet eenkennig. Daar komen alleen maar meisjes in voor. Ik kreeg toen een recensie van Marijke van
Raephorst, dat er eindelijk een schrijfster van meisjesboeken was opgestaan, die de psyche van het moderne
meisje perfect aanvoelde. Niemand had in de gaten dat het door een vent geschreven was.

Lieve Joke
“Reuzemeid ben je hoor. Alles zo open en vooral bloot te vertellen. Ik leer er elke keer weer wat nieuws
van.”

Jarenlang heb ik gezeten in de redactie van Candy. Je zult wel denken, wat moet jij nou als Willy van de Heide
in godsnaam in de redactie van Candy. Kijk, bladen als Margriet en al die sexbladen hebben zo’n rubriek, met
problemen van lezers.
Die juffrouw, die dat bij Candy doet, heet nog steeds Joke Raviera. Maar ik ben anderhalf jaar Joke Raviera
geweest. Ik heb er eens honderd gebundeld. Dat boekje stikt ook van de drukfouten, maar ze waren de hele
oplage in één klap kwijt.
Op een keer komt Bert van de lay-out afdeling naar beneden. Die zegt: godverdomme heb ik het blad persklaar,
moet er een advertentie uit. Zegt Muller: Willem, bedenk een gekke advertentie. Ik zeg: o, jezes, hoeveel
woorden moet ‘t zijn? Zo en zoveel Geef me een ballpoint. Ik schrijf op:

Ik heb een vrij onschuldige afwijking. Mijn liefste bezigheid is het stoppen van opgerolde briefjes van
tien in licht behaarde staarpotjes. Ook als bijverdienste voor getrouwde vrouwen. Coïtus niet noodzakelijk.

Verdomd, zegt Bert, precies genoeg, prachtig, schitterend. Peer Muller begint me toch te lachen: jij bent
godverdomme ook hardstikke gek. Als je nou zegt: honderd gulden, je denkt toch niet dat er één wijf in
Nederland voor een tientje d’r kut laat zien. Ik zeg: Muller ik heb het je al eens eerder gezegd: jullie weten alles
van kutten en niets van vrouwen. Daar komen brieven op, “Je bent belazerd”. Ik zeg: “Nou, wedden?”. Goed,
een meier en een fles cognac. O.K. Heho, wacht even, hoeveel brieven komen er? Meer dan vijf nooit. Ik zeg:
staat. Achterdertig.

Daar is het verhaal natuurlijk niet mee afgelopen. Dan moet je doordenken. Je krijgt 38 van die brieven,
maar wat doe je dan. Kijk, je kunt niet zeggen: o, Hugo de Grootstraat 34, aanbellen, juffrouw hier is het
tientje, waar is de kut? Dat gaat niet. Je moet ze nog een beetje versieren ook. Je komt op de belachelijkste
plaatsen terecht en kunt een pak op je sodemieter krijgen, als je niet oppast. Coen en ik zijn er met z’n tweeën
drie af geweest. Toen waren we zo lam en lens van het lachen, de rest hebben we maar gewoon laten zitten. We
hadden natuurlijk wat drank op, want je begint niet nuchter met een kopje koffie aan zo’n onzin.

Ik maakte ook wel eens spotadvertenties, hele gekke op een hele pagina, waar ik de hele boel mee op de
hak nam. Bijvoorbeeld: Japans bloemenschikken tussen vrouwendijen. Ikebana. Moet je je effe voorstellen, zeg,
een zwarte kut met van die madeliefjes eromheen. Kon je een cursus in volgen nou, daar kreeg je brieven op.

Een andere keer schreef ik: Dames, Meisjes, vrouwen, wilt u wat bijverdienen, verleen ons dan de
schaamhaarontginningsconcessie. En dat werd dan doodserieus uitgelegd: er bestaan rijke mensen met een
perverse geest, wier grootste plezier het is ontbijtmatjes te laten maken van gevlochten schaamhaar. En daar zat
dan een bon bij, die je kon invullen hoe lang ‘t duurde, voordat ‘t afgeschoren haar weer was aangegroeid, de
kleur ervan en ze mochten er een monstertje bijplakken.

We deden dat natuurlijk alleen voor de lol. Ik bedoel, ik ga d’r niet met een tondeuse op stap, zeg.
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Arie brulde zijn twee vrienden na:
„En doe nou niet zo lammenadig krenterig, hè? Om straks aan te komen zetten met
oudbakken roggebrood en een pot pindakaas. Of een ons luxe hagelslag”.
Jan Prins stond stil in het gangetje boven aan de treedjes naar de voordeur.
„PINDAKAAS! En hagelslag óók nog? Wou jij een orgie gaan aanrichten?”
„Och, stik. De goedmoedige lobbes van een Roos zal intussen hier hongerig de boel wel
wat gaan redderen. Dromend van één bescheiden, mals biefstukje...”

Dat beroep, wat daar beneden op de deur staat. Nou, dat is een onbeschermd beroep, hè. Ik oefen de
geneeskunde niet uit. Je mag altijd adviezen geven; ze hoeven ze niet op te volgen,
Ja, dat is weer een verhaal apart. Ik ben jarenlang hoofdredacteur geweest van een
blad voor artsen. Je kunt wel hoofdredacteur van een blad voor artsen zijn, al ben je
zelf geen arts. Wel, op een bepaald ogenblik moest de pers weer draaien en er was
niks, of ‘t was onleesbaar. Met die artsen heb je altijd gedonder. Ik dacht: ik lijk
wel gek, ik schrijf zelf wel een psychiatrisch artikel. Het eerste, dat ik schreef, was
geloof ik: “Enkele pathologische aspecten van het Jan Cremerverschijnsel”. Nou ja,
ik kreeg brieven uit Nijmegen en zo, van prof. Sloof, chef de clinique en prof.
Schretlen, van: Waarde collega.. Gelachen man, van Sloof, heb ik jarenlang in een

lijstje op de plee gehad. Waarde collega...haha, zoiets kan aardig uit de hand gaan lopen, natuurlijk.

INDIANENVERHAAL
Ik ben midden in de oorlog gaan werken voor de Engelse inlichtingendienst. Toen moest ik in opdracht

doordringen in de Duitse propaganda. Ik moest voor de Duitsers gaan werken en de informatie die ik kreeg,
doorgeven.

Daarvoor moet je een combinatie van eigenschappen hebben, je moet
een goeie toneelspeler zijn. Een pracht camouflage was bijvoorbeeld doen
alsof je zwarthandelde. Want die duitsers die rotzooiden natuurlijk ook van
alles wat los en vast zat. Dat doet iedereen als hij de kans krijgt. Dan zei ik:
ik ga boter en spek halen, zeiden die duitsers; wil je voor ons wat
meenemen.

Dat vonden ze menselijk begrijpelijk, dat je wat bij rotzooide. De
engelsen waren er altijd geniaal in: bijna al die engelse schrijvers hebben op
de een of andere manier bij een inlichtingendienst gezeten. Summerset
Maugham tot en met Le Carré. Ik vermoed omdat je als romanschrijver van
nature over een gave beschikt, je hebt fantasie, en improvisatievermogen. In
‘44 kwam iemand bij de Volksaufklärung en Propaganda op een helder
idee: je moet een spotblad maken, waar de mensen om lachen kunnen. En
daar werk je propaganda doorgeen. Op zichzelf natuurlijk een prima idee.
Toen zeiden ze: luister ‘s, we hebben ‘t zo gearrangeerd, ze zullen
waarschijnlijk jou vragen, of je eraan mee wilt werken. Dat moet je doen.
Tot je het blad goed in handen hebt en dan draai je ‘t om. Je kon de een
tegen de ander uitspelen. Er waren zoveel duitse instanties die elkaar het
licht in de ogen niet gunden dat je het op die controverse een heel eind kon
schoppen. Een heleboel duitsers hadden de pest aan de NSB. We namen de NSB dus fiks op de hak, waar ze
piskwaad over waren.

Het was verdomme een uitgave van de duitsers en dan werden zij op de hak genomen. In 1940 had
Mussert, toen de duitsers ons land binnenkwamen, vijf dagen verstopt gezeten in een hooiberg. Dat was
natuurlijk bij iedereen een lachertje. Dus toen we een paar keer over hooibergen hadden gesproken, werd
Mussert verschrikkelijk kwaad en beklaagde zich voor de derde keer bij de duitsers. Wij werden op het matje
geroepen! Das geht so nicht weiter. Das können sie nicht schreiben! Komt het volgende nummer uit, stond er
met grote letters boven: In dit nummer geen stom woord over hooibergen. Gebeurde helemaal niks. Pakte de
Sicherheitsdienst je dan niet in je nek. Nee, er was weer een andere instantie die zei: afblijven, want hij werkt
voor ons. Ik schreef geen duitse propaganda, ik zorgde voor de gekkigheden.
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Het laatste jaar zat ik bij de duitse Abwehr. Daar hadden we geen uniform, we liepen civiel. Dan hoorde
je bijvoorbeeld, dat er V-lieden (Vertrauensmänner) over de linie werden gestuurd. Je gaf dan met een zendertje
een seintje naar de andere kant en daar zeiden ze: Goede morgen, meneer, wilt u maar meegaan.

Natuurlijk kun je die stunts niet uithalen, of ze vragen je na de oorlog: hè, wat was dat allemaal daar?
Maar het is allemaal uitgezocht en ik ben ontslagen van rechtsvervolging. Je had zuiveringsraden, ereraden
heetten die, voor de literatuur, toneel, muziek.

Ik beschikte over een schitterend mooi papier getekend door de president van de centrale ereraad,
Vrijberghe de Koning, dat de namen W.H.M. van den Hout, Willem W. Waterman en Willy van der Heide niet
voorkwamen in de registers van de ereraad voor de literatuur en niet in die van de centrale ereraad. Punt uit.

Zo eenvoudig is dat. Wat je daar tegenwoordig over leest, da’s allemaal een dusdanige kul. Wat je daar
op school van hoort is zo simplistisch en zwart-wit. Toen kwamen de duitsers binnen en toen hadden we een
stelletje helden en een stelletje verraders en de joden werden weggestuurd en dan is het verhaal uit. Maar dat is
natuurlijk onzinnig. Er zijn zoveel rand- en tussenfiguren geweest. Als je er zelf tussen zat, vooral in de
spionage, en de contra-spionage, dan was niks helemaal zwart-wit. Je hebt aan die kant idealisten en je hebt
lullen aan deze kant. Allerlei randfiguren en zweverige typen lopen er tussen en dieven, avonturiers en gekken,
die heb je overal. Peter Loeb wil dat ik juist over die periode een boek ga schrijven. En als ik dat doe eindig ik
niet bij de bevrijding. Want die twee jaar daarna waren in zekere zin nog veel gekker. Ik begin ergens bij Dolle
Dinsdag, dat langzame makabere ineenstorten van het duitse imperium in 1944. En dan ga ik gewoon door tot
2 jaar na de bevrijding.

De indianensferen die woeste boel, dat ging gewoon door, alleen de andere kerels zaten achter het
prikkeldraad. Er was een enorme handel in politieke dossiers, dat was iets geweldigs. Iedereen die zich
verveelde, ging politiek rechercheurtje spelen. Dan kwamen ze bij je: zeg Pietje, luister ‘s even, we hebben hier
een mooi papier over jou. Kijk ‘s effetjes, staat allemaal over jou hier. Hoeveel is ‘t je waard als we ‘t
verdonkeremanen. Daar kon je een aardig handeltje mee doen.

Iedereen steekt meteen zijn oren op, als je zegt: ‘r zit een gat in de
markt, volgens mij is er maar een mogelijkheid op het ogenblik om een blad
op poten te zetten.

Daar staat alleen in grote letters boven Waargebeurde,
wereldschokkende en spannende verhalen. Daar heb ik een hele bibliotheek
van vol, in de loop ven 20 jaar opgebouwd, mijn privé-lol. Dan breng je in
elk nummer 5 verhalen, een historische gebeurtenis, een bekende ramp, een
bekende moordzaak, een merkwaardig artikel over dieren, en iets wat met
ziekte, artsen of kwalen te maken heeft.

Dat is het recept. Vijf artikelen in elk deel, die allemaal op realiteit
gebaseerd zijn, dus geen fictie. Niets waar de mensen zo dol op zijn als op
waar gebeurde dingen.

Er wordt zoveel onzin geschreven tegenwoordig. Maar als je zegt,
dat het waar gebeurd is, daar en daar, zus en zo, dan wordt het gevroten.

De verdere Avonturen van
Bob Evers, Jan Prins en Arie Roos

leest u in:
KLOPPARTIJEN IN EEN KOELHUIS (No. 36)

van dezelfde schrijver:
Willy van der Heide
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EARLY EDITIONS
to the memory of Willem W. Waterman *

Dutch Crispin

Old childhood dreams, bestsellers of the past
Are now exhibited on Saturday
And share the marketplace with bums. You cast
A saddened look on them and their array.

(The greatest storyteller, long dead, took
To drink in small cafés, obnoxious
For years on end that followed his last book,
Notorious and yet anonymous.)

Young readers are now middle-aged. They sell
The long-lost remnants of a chilldhood room
When time and age turned attics into Hell
And deadlines mar the silence of the tomb.

You glanced into a copy; then we read:
“For your 12th birthday.” And we shook our head.

C Dutch author, good for 5 million copies in total - so far. Due to a conflict with his publisher he ceased
writing in 1963. He died in 1985. Old hardcover editions (1950-1963) are cherished items. Of late his
catchy, humorous style is acclaimed by „serious” authors, and a „Society” of old and new enthusiasts
does „research”.

© 2001     Dutch Crispin


