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Watmaakt een boek volgens u belangrijk?
,,Dat het de geest van de samenleving vangt,

en uiting geeft aan de behoeften van een tijd-

perk. De avonden van Reve komt voort uit de

modder van de lage landen, uit de benauwde

naoorlogse burgerlijkheid. Turks Fruit van

Wolkers is een aanklacht tegen het Hollandse

protestantisme van die tijd.”

Watwas uw eerste Nederlandse roman?
,,Max Havelaar. Dat las ik, met een woorden-

boek ernaast, nadat ik mijn letterenstudie in

Utrecht was begonnen. Ik wilde weten wie de

Nederlanders zijn en dan is Max Havelaar

een goed begin. Multatuli neemt ons mee naar

de koloniale tijd en toont ons de gruwelijke

dingen die Nederlanders deden in Indonesië.

Een puur Hollands boek, nog niet geïnfec-

teerd door internet, televisie, globalisering.”

In uw boekenkast staatOtje van AnnieM.G.
Schmidt in de vitrine. Waarom?
,,In het asielzoekerscentrum las ik Jip en Jan-

neke, om de taal te oefenen. Ook die verhaal-

tjes kwamen voort uit de modder van de

maatschappij: Annie M.G. Schmidt schreef ze

om de ellende van de oorlog achter zich te

laten en de nieuwe generatie kinderen te ver-

zoenen met de wereld om hen heen. Met vro-

lijkheid, dieren, ijsjes, verjaardagsfeestjes. Als

immigrant wist ik niets van deze cultuur,

maar Annie M.G. Schmidt bood mij een gat in

de muur, een inkijk in het ware leven van het

Hollandse gezin. Daarna las ik Otje, een kin-

derboek met alle ingrediënten van een vol-

wassen roman: familie, liefde, werkloosheid,

natuur, dromen, vriendschap. En daarom een

van de mooiste Nederlandse boeken.”

Wie reikte het u aan?
,,De bibliothecaresse. Ik wilde schrijven, maar

kende de taal niet. Ik had woorden nodig om

mij uit te drukken. Dat legde ik voor aan de

vrouw achter de balie: ‘Ik heb een belangrijk

Nederlands boek nodig, maar ik heb een pro-

bleem: ik kan het nog niet lezen.’ Die vrouw

voelde de urgentie van mijn vraag en drukte

mij Otje in handen. De taal van Annie M.G.

Schmidt heeft mij geholpen om zelf een nieuw

proza te creëren.” —Pam van der Veen

‘INHETAZIELZOEKERSCENTRUMLAS IK

JIPENJANNEKE,OMDETAALTEOEFENEN’
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→ Volgende week: ‘De boeken van... Monic
Hendrickx’. Stemmen op úw belangrijkste
boek? Zie belangrijksteboek.nl
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