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AANKONDIGING

Eindelijk is het zover. De lezer mag zich verheugen op 
de komst van maar liefst zeven romans van Jasper Mik-
kers. Jarenlang schreef hij aan zijn magnum opus: HET 
WOLFSBIT. 

Het wolfsbit is een romancyclus die je meeneemt in 
het leven van een aantal personages waaronder dat van 
Henri Pafort en een periode van maar liefst 102 jaar be-
slaat. Voorvallen uit het leven van diverse personages vol-
gen elkaar op, de verhalen gaan van onderhoudend naar 
spannend, van tragisch naar vermakelijk. De titel verwijst 
naar het hoofdthema: verzet en verlangen naar vrijheid. 
‘Ze hadden geen ervaring met zo’n jongen. Henri was een 
ontembaar beest, opgegroeid in het wild. Die moest je een 
wolfsbit aanmeten, zodat het pijn deed als je hem straf-
te wanneer hij niet gehoorzaamde. Flink aan de teugels 
trekken, tot het bloedschuim op zijn bek stond. Die kop 
moest naar de grond, als teken van overgave.’

In september 2022 al verschijnt deel 1, De kleine jongen 
en de rivier. Daarna zullen de romans uit de cyclus elkaar 
met korte intervallen opvolgen. 
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DE AUTEUR

Jasper Mikkers, geboren in Oerle in 1948, liet zich bij het 
schrijven van dit omvangrijke werk inspireren door ge-
beurtenissen en mensen in zijn eigen leven. Ze werden de 
voedingsbodem voor het ontstaan van zijn romans, novel-
len en verhalen. 

Jasper is de zoon van een politieman. In 1952 verhuisde 
het gezin naar Liempde, het dorp waar de eerste roman 
van de cyclus, De kleine jongen en de rivier, is gesitueerd. 
Na een jaar mulo in Boxtel kwam hij in Oosterhout te-
recht, op het seminarie van de paters kapucijnen. Daar 
deed hij het gymnasium. Dat verblijf op het seminarie 
vormde de inspratiebron voor Het einde van de eeuwigheid. 
In 1969 startte Jasper met zijn studie rechten, in Tilburg, 
en maakte het studentenoproer mee en de bezetting van 
de universiteit. Aan die turbulente tijd wijdde hij zijn ro-
man Karl Marx Universiteit, roman over een revolutie. Na 
twee jaar rechten koos hij voor de studie Nederlands aan 
de lerarenopleiding in dezelfde stad. Van 1973 tot 1980 
was hij leraar Nederlands. Daarna wisselde hij een bestaan 
als freelance auteur af met allerlei banen. Van 1998 tot 
2005 was hij redacteur van het tv-programma De Wande-
ling bij Omroep Brabant. 

Met enige regelmaat maakte hij reizen, onder andere 
door Indonesië, Zuid-Amerika, Australië en Afrika. 

Jasper publiceerde zijn eerste korte verhaal in een Bel-
gisch literair tijdschrift, Nieuwe Stemmen. Dat was in 
1969. In 1974 debuteerde hij bij Uitgeverij De Bezige Bij. 
Niemand wist wie er schuilging achter het pseudoniem 
Tymen Trolsky dat hij gebruikte, ook niet de uitgever. 
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Vanwege zijn scherpe pen (artikelen in Maatstaf ) werd 
zijn werk in de media achtereenvolgens toegeschreven aan 
Willem Frederik Hermans, Gerrit Komrij, Martin Ros en 
Theo Sontrop. 

Samen met Jan Siebelink en Geerten Meijsing werd 
Jasper Mikkers midden jaren zeventig gerekend tot een 
nieuwe stroming: de neo-romantici. Maar hij bewees dat 
deze typering geen recht doet aan de veelzijdigheid van 
zijn thematiek en talent. Thema’s in zijn werk zijn: verzet, 
verlangen naar vrijheid, absurditeit van het leven, liefde, 
ontworteling, reizen, wielrennen. Hij bedient zich van di-
verse genres: poëzie, roman, kort verhaal, novelle, artike-
len, columns. Behalve onder eigen naam publiceerde hij 
literair werk onder de pseudoniemen Tymen Trolsky en 
Artur Raven.

In 2005 verscheen de cd-met-boek Ongetemd. Com-
ponist Michaël Breukers zette 20 teksten van Mikkers op 
muziek en bracht er 15 samen op een cd. Een groot aantal 
muzikanten werkte er aan mee. Van 2013 tot 2015 was 
Jasper Mikkers stadsdichter van Tilburg. In 2017 werd 
door Oogland Film de documentaire Dichter tegen de tijd 
uitgebracht, gewijd aan leven en werk van Jasper Mikkers.
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UITGEBREIDE HERDRUKKEN EN 
NIEUWE DELEN

In 1980 werd Jasper Mikkers door Carole Vos uitgenodigd 
een bijdrage te leveren aan een verzameling korte verhalen 
met de titel Allemaal kinderen. Niemand vermoedde op 
dat moment, ook de schrijver niet, dat deze bijdrage zou 
uitgroeien tot Het wolfsbit.  

Het wolfsbit is een romancyclus die zich chronologisch 
ontwikkelt en een periode van 102 jaar bestrijkt. Het 
einde van de Eerste Wereldoorlog is het begin ervan, het 
einde valt samen met het eerste coronajaar, 2020. Zeven 
delen omvat de reeks. Vier delen verschenen eerder, maar 
zijn deels gewijzigd, deels fors uitgebreid.  

De kleine jongen en de rivier vormt deel 1. Deze verha-
lenbundel die ook als een ontwikkelingsroman gezien kan 
worden, verscheen in eerste druk in 1994. Aan de oorspron-
kelijke editie zijn zestien nieuwe verhalen toegevoegd. Het 
boek opent met De rieten koffer, een nieuwe novelle waarin 
het leven van Henri’s vader wordt beschreven tussen 1918 
en 1961. De kleine jongen en de rivier bewijst dat de jaren 
die Jasper als kind in Liempde beleefde, een onuitwisbare 
indruk maakten. Hoofdpersonage is Henri Pafort die als hij 
vijf is, zijn eerste vriendje verliest. Hij ziet als zevenjarige 
de onderwijzer van zijn klas vechten met een oudere leer-
ling, logeert bij boeren waar hij het slachten van een varken 
meemaakt, vangt vissen met een zeef, zwerft over velden en 
door bossen, wordt door boeren achtervolgd als hij koren 
plat trapt en aardbeien jat. Geroemd werd in recensies de 
authenticiteit van deze roman, de ‘street credibility’. 

Deel 2 van de cyclus is de roman Het einde van de eeu-
wigheid. Hierin wordt beschreven hoe gymnasiast Henri 
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in de besloten wereld van het seminarie vrijheid probeert 
te bevechten en ziet hoe de veranderingen in de katholieke 
kerk leiden tot de opheffing van het seminarie. Als hij na 
zeven jaar slaagt voor zijn eindexamen, kan, zo ervaart hij 
dat, zijn leven eindelijk beginnen. Ook aan deze roman 
zijn nieuwe hoofdstukken toegevoegd. 

Deel 3, Karl Marx Universiteit, roman over een revolu-
tie, verscheen in 2009. De roman speelt zich af in 1968 
en 1969. In Parijs is de Meirevolutie losgebarsten. Jour-
nalist Fedde Reephof rijdt naar de Franse hoofdstad om 
zijn zoon te zoeken. Ook in Nederland roeren de studen-
ten zich en eind april 1969, een jaar na ‘Parijs’, wordt de 
Tilburgse universiteit bezet. Dat nieuws haalt de wereld-
pers en negen dagen staat Nederland ‘in brand’. De lezer 
wordt getuige van de strijd tussen progressieve studenten 
enerzijds en de universiteitsbestuurders en de Nederlandse 
staat anderzijds. 

Deel 4 is getiteld Jonge beloften. In deze nieuwe roman 
proberen Henri en andere personages na zich ontworsteld 
te hebben aan allerlei vormen van gezag en afhankelijk-
heid, hun leven vorm te geven. Ze studeren, hebben uit-
zendbanen, beleven liefdes, leveren zich hartstochtelijk 
over aan schrijven, schilderen, wielrennen en voetbal, be-
proeven hun talenten en kiezen na vele omzwervingen en 
aarzelingen een beroep. Ze krijgen langzaam grip op hun 
leven, maar dat gaat niet op voor iedereen. De roerige ja-
ren zestig laten zich blijvend gelden en eindigen voor som-
migen in tragedies. 

Deel 5 van de cyclus De klimmer zag in 2002 het licht. 
In deze roman is Henri Pafort inmiddels de dertig gepas-
seerd. Hij bevindt zich in Spanje waar hij deelneemt aan 
een meerdaagse wielerwedstrijd. Als die is afgelopen, keert 
hij niet met zijn vrienden Walter en Alex naar Nederland 
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terug. Een crisis in zijn huwelijk maakt dat onmogelijk. 
Hij blijft twee jaar in Spanje en reist na verliefd gewor-
den te zijn op de uit Keulen afkomstige Hannelore naar 
Duitsland. 

Een late Goya, deel 6 en niet eerder gepubliceerd, laat 
zien dat de levens van de personages ook tijdens en na 
de middelbare leeftijd niet rimpelloos verlopen. Relaties 
worden op de proef gesteld, hartstochten verwateren, li-
chamen slijten. Ze nemen afscheid van hun beroep. Hoe 
geven ze invulling aan hun leven als ze geen werkkring 
meer hebben, hoe ervaren ze het verlies van dierbaren, wat 
betekent het langzaam gaan behoren tot de laatste nog le-
vende generatie? Hoe staan ze na jaren tegenover elkaar? 

Deel 7, De terugkeer, eveneens een nieuw deel, vormt 
het slot van de cyclus. De oude Henri brengt drie maan-
den door in Avendonk. Hij neemt de zorg op zich voor 
een dierenasiel, waarvan de beheerder aan corona bezweek. 
Nieuwe herinneringen komen naar boven. Ook neemt hij 
veranderingen waar die het dorp onderging, ontmoet hij 
dorpelingen uit zijn kinderjaren, overpeinst hij de relatie 
met zijn vader, denkt terug aan liefdes, zijn huwelijk, over-
ziet zijn leven. Als de coronapandemie even luwt, ontmoet 
hij na maanden zijn vrienden. Ze maken een wandeling 
waarbij ze hun levens bespreken. 

 





– 17 –

HET WOLFSBIT
1

De kleine 
jongen 

en de rivier 
1918-1961

Jasper Mikkers
Aspekt

DEEL 1
DE KLEINE JONGEN EN DE RIVIER

De 26 verhalen van De kleine jongen en de rivier worden 
voorafgegaan door De rieten koffer, een novelle waarin het 
leven van Albert Pafort wordt beschreven tot aan het jaar 
waarin zoon Henri naar het seminarie gaat. Met deze no-
velle krijgt de lezer zicht op de vaderfiguur die voor Henri, 
één van de hoofdpersonages, een vormende rol speelt. 
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In de verhalen die volgen, worden gebeurtenissen be-
schreven vanuit het perspectief van het kind Henri Pafort. 
Op onnadrukkelijke wijze neemt de schrijver je mee in de 
ontwikkeling van zijn belevingswereld. Je leert zijn ver-
langens en hartstochten kennen, zijn angsten en vrijheids-
drang doorgronden. 

Als zoontje van een politieman groeit Henri op in een 
plattelandsdorp in het zuiden van Nederland, in de na-
oorlogse sfeer van de jaren vijftig. De wereld van de vol-
wassenen stoot hem af. Het is een wereld die geregeerd 
wordt door onwrikbaar plichtsgevoel, onderdanigheid en 
agressie. In zijn eigen territorium onttrekt hij zich aan de 
dwingende macht en het altijd controlerende oog van de 
volwassenen en schept hij ruimte voor zijn fantasie en dro-
men. Dit territorium wordt gevormd door het uitgestrek-
te weide- en akkerland rondom het dorp, de bossen, de 
rivier, verhalen over de oorlog, sprookjes en boeken over 
verre landen.

De verhalen van De kleine jongen en de rivier kunnen 
probleemloos los van elkaar gelezen en begrepen worden. 
Wie ze na elkaar leest, ontdekt dat de reeks op een on-
nadrukkelijke manier een ontwikkeling laat zien. Met elk 
nieuw verhaal wordt de wereld van de jonge hoofdpersoon 
breder uitgebouwd en wordt de lezer in staat gesteld die-
per in Henri’s leven door te dringen, in een kinderleven 
dat van alle tijden en plaatsen is. 

De kleine jongen en de rivier wordt voorafgegaan door De 
rieten koffer, een novelle waarin het leven van Albert Pafort 
wordt beschreven tot aan het jaar waarop zoon Henri naar 
het seminarie gaat. Met deze novelle krijgen behalve Henri 
ook alle andere personages die in Het wolfsbit figureren, 
een diepere achtergrond. 
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Fragment uit De kleine jongen en de rivier 

Omdat hij vandaag alleen voor de modderkruiper naar 
de rivier gegaan was, liet hij de bloedzuiger wegzwem-
men. Hij kwam nu bij de plek waar hij de modderkrui-
per voor de eerste keer had waargenomen. Vanaf de 
oever al had hij gezien dat de vis daar nu niet lag. Hij 
waadde verder en speurde terwijl hij zijn gezicht tien 
centimeter boven het water hield, de bodem af. Nog al-
tijd ontdekte hij hem nergens, en hij was al halverwege 
de brug.

Daar was hij. Naast een groene fles die half met de hals 
uit de bodem stak en met een dun laagje zand was bedekt. 
Hij had Henri eerder gezien dan Henri hem en sloeg met 
zijn staart. Een wolk breidde zich uit in het water, ver-
lamd van schrik en roerloos keek Henri toe. Je kon een 
modderkruiper niet weg zien schieten als hij al zijn kracht 
gebruikte, dat kon je met je ogen niet volgen, zo snel ging 
dat. Je zag een opstuivende wolk en als die met het stro-
mende water wegtrok, was er geen modderkruiper meer. 
Meestal zwom hij niet ver weg, twee, drie meter, maar 
soms ook kon je hem niet meer vinden.

Hij lag er nog. Aan de andere kant van de fles, in de 
gleuf die de stroming naast de fles had uitgediept. Henri 
kon hem bijna niet zien door het laagje zand dat over hem 
heen lag. Maar hij herkende de vorm van de kop en de 
uitstekende voelsprieten. Het was er niet te diep. Moest hij 
opnieuw beginnen? De vis eerst aan zijn gestalte en han-
den laten wennen? Hij lag tegen de fles en kon naar drie 
kanten weg. Hij was bijna even lang als de fles.

De modderkruiper maakte een paar langzame kronkel-
bewegingen met zijn lijf, groef zich verder in de bodem in. 
Het leek of hij Henri begroette. Herkende de vis hem? Hij 
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had Henri allang opgemerkt, al toen die in de rivier stapte. 
Maar hij was niet weggegaan.

Henri naderde het dier. Eerst zou hij hem een paar keer 
laten wegschieten en nagaan hoe dichtbij hij mocht ko-
men. Op weg naar de Rinde had hij bedacht dat hij zijn 
armen en benen net zo lang met modder en zand kon in-
wrijven tot ze de kleur van de bodem hadden. Maar hij 
had het gevoel dat dat niet nodig was. Het maakte vissen 
niet uit dat er witte benen in het water stonden. Vissen wa-
ren nieuwsgierig. Ze werden erdoor aangetrokken. Omdat 
het zoiets vreemds was. Een ooievaar had oranje poten en 
rietvoorntjes en jonge baarzen vonden dat zo grappig dat 
ze het niet konden laten ernaartoe te zwemmen en er zelfs 
aan te zuigen. Het was dikwijls gebeurd dat stekelbaars-
jes in Henri’s benen hapten, als hij stil in de rivier stond. 
Ze zwommen om hem heen en proefden zijn benen. Dat 
kriebelde.

Hij zou de modderkruiper van voren met zijn handen 
naderen en kijken naar welke kant hij wegschoot. Het 
maakte voor een modderkruiper niet uit hoe hij op de bo-
dem lag. In een flits kon hij zich omdraaien en vluchten, 
elke kant uit die hij wilde. Maar ook had elke vis zijn eigen 
manier van vluchten als er op hem gejaagd werd. Om de 
modderkruiper te kunnen vangen moest Henri weten hoe 
de vis wegzwom en welke trucs hij gebruikte om makke-
lijker te ontsnappen.

Langzaam schuifelde Henri naar hem toe. Naderde hem 
schuin van voren. De vis roerde zich niet van zijn plek. 
Henri boog voorover en stak zijn armen zo diep in het 
water dat zijn handen de bodem raakten, tilde een voet 
op, zette hem zachtjes iets verder neer. De modderkruiper 
bewoog zijn staart, loom en met ingehouden kracht, alsof 
hij zich klaar hield om weg te schieten en nog even om 
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zich heen voelde of er iets in de weg lag. De beweging van 
zijn staart golfde door zijn rug en tilde zijn kop een beet-
je op. Een wolkje zand dreef weg. De kieuwen openden 
en sloten zich. Henri deed een nieuwe stap. De vis kwam 
langzaam los van de bodem. Het zand gleed van zijn rug, 
sturend met zijn buikvinnen draaide hij weg van Henri, 
zijn lijf kromde zich, zijn staart golfde heen en weer en 
daar ging hij, maar niet zo krachtig en fel dat Henri hem 
niet met zijn ogen kon volgen. Sierlijk schoot de vis door 
het water, vertraagde, gleed door over het zand, deed nog 
een paar korte slagen met zijn staart, kwam tot stilstand 
naast een steen.

Vijf, zes keer naderde Henri het dier vanuit verschillen-
de richtingen en lette erop welke weg de vis koos bij zijn 
vlucht. Toen waren zijn armen en benen steenkoud. Hij 
klom de oever op, ging opzij tegen de brug zitten, uit de 
wind, en legde zijn broek over zijn natte benen.

(…)
Vlak bij de brug ging Henri weer het water in. De mod-

derkruiper lag op zijn oude plek, had zich niet verroerd, 
en Henri wist nu hoe dichtbij hij kon komen voordat de 
vis zich bedreigd voelde. Hij prentte zich in dat hij niet 
op zijn handen mocht letten die hij ver uit elkaar in het 
water liet verdwijnen. Hij kon ze niet zien, op het gevoel 
bracht hij ze dichter naar de vis en terwijl hij zich op de 
modderkruiper concentreerde, zag hij de bleke vlek van 
zijn linkerhand langzaam over de bodem schuiven, als een 
krab, in de richting van de kop van de vis. Zijn rechter-
hand naderde van achter. Nu. Nu moest het gebeuren. 
Met zijn wijsvinger woelde hij zachtjes in de bodem. Een 
zandwolkje steeg op, dreef met de stroom mee, legde zich 
over de modderkruiper, omhulde hem korte tijd. Op dat 
moment sloeg Henri bliksemsnel met zijn rechterhand van 
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achter toe. Hij drukte zijn hand stevig tegen de bodem op 
de plek waar hij dacht dat de modderkruiper lag. Hij voel-
de hem. Drukte steviger. De vis kronkelde onder zijn hand 
en probeerde zich los te wringen. Henri duwde hem met 
twee handen vast tegen de bodem, het water werd troe-
bel door het opstuivende zand, Henri ging tastend met 
zijn rechterhand naar voren, langs het gladde lijf van de 
modderkruiper, boorde zijn vingers in de grond zodat hij 
onder de vis kwam, sloot zijn hand om de kop. Met zijn 
andere hand greep hij de vis van achter vast, vóór de staart. 
De modderkruiper voor zich uit dragend liep hij onder de 
brug door naar de emmer, liet de vis erin glijden en hield 
zijn handen er plat boven. De modderkruiper sprong een 
keer, langs de wand van de emmer omhoog tegen zijn han-
den, toen was hij rustig.

Nog drie, vier minuten hield Henri zijn handen boven 
de emmer. Hij durfde niet te kijken, bang als hij was dat 
de vis van zijn onvoorzichtigheid gebruik zou maken en 
ontsnappen. Hij wist dat hij de vis had, maar kon het niet 
geloven.

CITATEN UIT RECENSIES
In elk verhaal bouwt Mikkers een intense spanning op, 
maar samen vertonen de verhalen ook een duidelijke span-
ningsboog.

De landelijke sfeer die Mikkers oproept - de stilte, mis-
tige herfstochtenden, norse boeren en jongens die op hun 
klompen het koren vertrappen en dorpsstraten onveilig 
maken - is idyllisch maar niet bestendig. Gelukkig toont 
Mikkers de nodige terughoudendheid in het uitmeten 
van plattelandsromantiek. Ondanks de vele dorpstafere-
len en natuurbeschrijvingen, draait het boek om Henri 
die, hoewel verstoken van een moeilijke jeugd en een al te 
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gecompliceerd karakter, blijft boeien. Dat laatste is voor-
al te danken aan Mikkers mooie observaties, zijn gevoel 
voor detail en zijn geserreerde stijl.

(NRC Handelsblad 17 juni 1994, Elsbeth Etty)

Elf onidyllische verhalen over geweld en angst in de jaren 
vijftig, met een hoog gehalte aan ‘street credibility’.

In de pure evocatie van de kinderwereld betoont Mikkers 
zich (…) een talent. Onderlinge vriend- en vijandschappen, 
expedities in de omringende velden, weiden en bossen, wreed-
heid jegens dieren zijn met oog voor detail en ongeromanti-
seerd weergegeven. Het denkbeeld dat het in Nederland vroe-
ger pais en vree was onder jongeren en dat al die Amerikaanse 
toestanden - bendevorming, vechtpartijen, wapens mee naar 
school - hier niet voorkwamen, wordt duchtig ondergraven 
door De kleine jongen en de rivier: Mikkers’ dorpsjeugd be-
schikt over een adequate dosis street credibility. 

(Vrij Nederland 21 mei 1994, Jeroen Vullings)

Auteur Jasper Mikkers is er voortreffelijk in geslaagd dit al-
les te beschrijven vanuit de belevingswereld van de hoofd-
persoon. De verhalen schetsen ook voortreffelijk de sfeer 
en mentaliteit van die periode.

Een geslaagde roman met een degelijke psychologische 
diepgang, geschikt voor een vrij breed publiek.

(Lektuurgids oktober 1994, Jan Wouters)

Hij is er op zijn manier in geslaagd plattelands-literatuur 
weer aanzien te geven. Geen tafereel uit het moderne leven 
kan even indringend zijn als de passage in ‘De geur van 
vlees’ over het slachten van een varken. Of neem de inge-
togen beschrijving van de zelfmoord van boer Duifhuys in 
‘De taaiheid van een nagelbijter’. 
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Mikkers beschrijft die rijke natuur op uitbundige wijze. 
Maar hij weet maat te houden met zijn nostalgie. Hij meet 
de kwade kanten van het leven in Avendonk minstens even 
breed uit als de schilderachtige aspecten.

(Hans Warren, Provinciale Zeeuwse Courant/BN De 
Stem)

In een meeslepende stijl schrijft Jasper Mikkers in het ti-
telverhaal van zijn in 1994 verschenen verhalenbundel: De 
kleine jongen en de rivier over zijn alter ego Henri Pafort.

Zelden schreef een Brabantse schrijver ontroerender 
proza over zijn jeugd  en de natuur dan Jasper Mikkers in: 
De kleine jongen en de rivier.

(Brabants Dagblad 31 oktober 2002, Jef van Kempen)

ANDERE GEGEVENS
Verwachte verschijningsdatum September 2022
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DEEL 2
HET EINDE VAN DE EEUWIGHEID

Op een herfstachtige dag wordt Henri Pafort door zijn va-
der naar het seminarie gebracht. Hij is 13 jaar oud en als 
de achterlichten van de oude Peugeot van zijn vader in het 
duister verdwijnen, zeult Henri zijn koffer met bezittingen 
het gebouw binnen. Als de velen die hem voorafgingen, 
weet hij niet wat hem te wachten staat. Hij wordt al snel 
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door heimwee geplaagd en het kost hem grote moeite de 
regels en normen die van nu af gelden, in acht te nemen, 
maar uiteindelijk slaagt hij erin zich min of meer in zijn 
lot te schikken. 

Vijf jaar later wordt Henri’s onhandelbare neef Eugè-
ne, zoon van een hartchirurg, op het seminarie afgeleverd. 
Hij treft een seminarie in verandering aan, door de meta-
morfose die de katholieke kerk doormaakt. De leer staat 
op losse schroeven en Eugène die  zijn verblijf als een ge-
vangenschap ervaart , stelt alles in het werk om de school 
te verlaten. De gebeurtenissen die de roman schetst, zijn 
een metafoor voor de veranderingen van de tijd. Verbeeld 
wordt de aardverschuiving die in het katholieke deel van 
Nederland plaatsgreep, met inbegrip van de sociale en po-
litieke gevolgen. 

Fragment uit Het einde van de eeuwigheid

Buiten nam de wind toe. De windvlagen rolden als golven 
op het gebouw toe en spatten op muren en daken uiteen. 
Op de achtergrond bulderde een branding van bladerge-
ruis. De storm beukte de houtwallen, trok de eikenbomen 
langs de sportvelden scheef, martelde de Japanse seringen. 

Walter sloot zijn ogen in een poging zich in de draai-
kolk van de slaap te laten meevoeren en zijn onrustige 
brein door dromen te laten masseren. 

Het dak kraakte onder de rukwinden en stormvlagen. 
Een losgeraakte regenpijp klopte op een muur. 

In de witte sluier van zijn halfslaap doemden woorden 
op als koeien in de mist. Orgel. Noodweer. Zelfbevlekking. 
Thucydides. Binnentijd. Retraite. Zin in een sigaretje. Bui-
tentijd. Hij rees op van het kussen. Zat geschokt overeind. 
Daar stonden ze, tastbaar en log, als van buitenaf aangegeven, 
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twee woorden: binnentijd, buitentijd. Het waren de woorden 
waarnaar hij had gezocht. Het duistere had vorm gekregen. 
Alles viel op zijn plaats. 

Alsof een aangeslagen raam met een doek was schoon-
geveegd: eindelijk was het zicht helder. 

Hij keek over de bovenrand van zijn chambret naar de 
buitenmuur en ramen van de slaapzaal. Het was niet de 
wind die het gebouw bestormde en de slaapzaal deed tril-
len. Het was niet de wind die de bomen geselde en het 
seminarie omsloot met brandinggeruis. Het was de tijd. 
Een verschijnsel dat zich altijd op afstand had gehouden, 
want het was onbestaanbaar waar eeuwigheid regeerde, en 
onverenigbaar met geloof, seminarie en klooster. 

Het klonk als kletterende regen. Als windvlagen die 
over het dak joegen. Het waren golven vergankelijk-
heid. Ze spatten omhoog tegen de muren. Als een zee bij 
springvloed hief de tijd zich op, spoelde over de couren en 
stormde op het gebouw toe. De echo van de bestorming 
weerklonk in zielen, cellen en chambretten. Er was een 
belegering gaande. Niemand die het doorhad. De jonge 
soldaten die in opleiding waren om de eeuwigheid te die-
nen en verdedigen, sliepen en waren een weerloze prooi. 

Twee woorden: binnentijd, buitentijd. 
Bevend van opwinding ging Walter weer liggen, ver-

lamd en nauwelijks in staat scherp over de consequenties 
van zijn ontdekking na te denken. Hij was er zeker van dat 
hij gelijk had. Twee tijden, twee werelden. De afgesloten 
wereld van het seminarie en de wereld erbuiten. In het se-
minarie heerste de binnentijd. Buiten de houtwal de bui-
tentijd. De buitentijd was de tijd waarin schepen loeiden, 
moeders kinderen baarden, arbeiders wegen aanlegden, 
legers oorlog voerden. Gevangenen hingen zich op, graven 
verpulverden, doden werden vergeten. Niets bleef. Wat bij 
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toeval van de naamloosheid gered werd, werd geschiedenis 
genoemd. En in dat verzamelvat verging het alsnog.  

De binnentijd was de tijd van ‘Binnen de muren’, zoals 
de brochure heette die de kapucijnen hadden uitgegeven 
om de mensen die buiten leefden, te informeren over het 
kloosterleven en het seminarie. De binnentijd bezat ande-
re eigenschappen dan de buitentijd, want zij was onder-
worpen aan de eeuwigheid. Het onveranderlijke bepaalde 
binnen de muren het leven. Tijd was niet meer dan een 
vorm waarin de eeuwigheid zich openbaarde. Daarom ook 
waren veranderingen niet meer dan schijn en misleiding. 
De binnentijd verslond de ene generatie seminaristen en 
priesters na de andere, maar er veranderde niets. De kloos-
ters die in de oorlog aan puin geschoten werden of na 
eeuwen in verval raakten, waren niks anders dan tijdelijke 
behuizingen waarin het eeuwige onderdak had gevonden. 

Goed, het leek er wel eens op dat er binnen de muren 
tijd verstreek. Het stof op de gevingerde bladeren van de 
hertshoorn in de trappenhal werd week na week dikker, 
langpootmuggen die met hun sliertende poten langs de 
ramen zeilden, vielen neer, stierven en droogden uit. Maar 
na de vakantie waren stof en langpootmuggen verdwenen 
en was elk spoor van verstrijkende tijd uitgewist. 

Binnen de muren regeerde de binnentijd. Muren, een 
groene zee en een houtwal hielden de buitentijd op af-
stand. 

Maar deze nacht kreunden seminarie- en kloosterburcht 
onder de druk van de oprukkende buitentijd. Die beukte 
op het gebouw los en Walter voelde, als lag hij in een lek-
kende kelder, dat de vijandige buitentijd overal door kieren 
en gaten naar binnen sijpelde, door barsten en scheuren. 

De gevangenis van de godsdienst kraakte aan alle kan-
ten, de tralies bogen en trilden. 
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De buitentijd was al binnen. Die had de dood van San-
der veroorzaakt. En Sanders dood had op zijn beurt de 
sluizen voor de buitentijd opengezet: vergankelijkheid, 
sterfelijkheid, vergetelheid stroomden in allerlei vormen 
naar binnen. De oude verhoudingen waren verstoord. Van 
de jongens die dit voelden, had zich een onderhuidse, on-
controleerbare beroering meester gemaakt. Eerst was er de 
angst voor de dood, na Sanders overlijden. Maar die angst 
was geweken voor een verlangen naar vergankelijkheid, 
naar de verlokkingen en gevaren van buiten, naar de voor-
bijgaande buitentijd. 

Er voltrok zich op het seminarie een opstand tegen de 
eeuwigheid. Alles raakte uit balans. 

CITATEN UIT RECENSIES
In de jaren zestig was het afgelopen met het Rijke Room-
sche Leven. De Brabantse schrijver Jasper Mikkers moet 
dat van nabij hebben meegemaakt. Onder zijn vroegere 
pseudoniem Tymen Trolsky schreef hij een zinderende ro-
man over de teloorgang van een Brabants seminarie. 

De laatste hoofdpersoon in rij is broeder Hippolytus, 
nog een echte volgeling van de heilige Franciscus. Doet de 
genoemde processie al Fellini-achtig aan, de scène waarin 
de broeder een naakte Eugène schildert en door de jongen 
bijna wordt verleid, mag er in dat opzicht ook zijn. En dat 
Tymen Trolsky ook weet wat humor is, mag blijken uit 
zijn vondst om de broeder nieuwe (conservatieve) richtlij-
nen voor het seminarie te laten bestuderen terwijl hij op 
het toilet zit.

‘Het einde’ heet het laatste hoofdstuk. Dat de semi-
naristen uit het katholieke keurslijf worden bevrijd, is 
mede aan deze kleurrijke maar tragische Hippolytus te 
danken. Dan is de roman van dat naturalistische begin 



– 30 –

uitgegroeid tot een bont vlammend tableau van grote 
verbeeldingskracht.

(Haagsche Courant, André Matthusse, 3 maart 2001)

Zijn manier van schrijven is (...) beeldend en meeslepend; 
achter de gebeurtenissen weet hij de constante dreiging 
van het noodlot en de droefheid voelbaar te maken. Zijn 
inlevingsvermogen is groot, zijn toon berustend en res-
pectvol en juist dat maakt het zo beklemmend. 

(Brabant Cultureel, maart 2001, door Henk Langenhuij-
sen)

In 1889 verscheen «De Kleine Republiek» van Lodewijk 
van Deyssel, dat herinneringen bevat aan diens verblijf op 
de kostschool Rolduc in Kerkrade. Het was destijds een 
onthullend en schokkend relaas over het benauwde leven 
van de jonge Van Deyssel. Literair viel het boek minder in 
de smaak.

Ruim honderd jaar later, december 2000, verschijnt 
weer een roman over het kostschoolleven. Nu van de hand 
van Jasper Mikkers, meer bekend onder het Slavisch aan-
doende pseudoniem Tymen Trolsky. In de maand van het 
verschijnen lag het boek bij de top tien van meest ver-
kochte literaire werken. Volgens Peter van Overbruggen 
volkomen terecht. 

(Uit Nunc meminisse iuvat, 12e jaargang, nummer 2, 
april 2001, door Peter van Overbruggen)

Later, als ik me net iets heb laten uitleggen over een boek 
dat Zonder dak onderdak gaat heten en dat zal gaan over het 
dagelijks leven van dak- en thuislozen, bots ik weer op hem 
(Martin Ros). Deze keer laat hij er geen gras over groeien. 
Wetend dat ik uit Brabant kom en op een seminarie heb 
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gezeten, begint hij over Het einde van de eeuwigheid van 
Tymen Trolsky. ‘Ongelofelijk dat het boek niet meer publi-
citeit krijgt,’ fulmineert hij. ‘Het is een mijlpaal. Het gaat 
over de afschaffing van God in Nederland.’ Ik zeg dat de 
KRO onlangs nog een heel uur aan het boek heeft besteed, 
maar dat remt hem niet.

‘Daarbij heb ik het woord God niet gehoord,’ raast hij. 
‘Maar het katholicisme is niet van de baan, hoor. Jij bent 
straks oud en dom en ziek en dan zal het ook jou hoop 
geven. Van het marxisme zul je dan niks horen.’ 

(Brabants Dagblad, Jace van de Ven, 6 februari 2001) 

Trolsky weet de sfeer van het internaat, begin jaren zes-
tig, goed te typeren. De modernisering hing al in de lucht 
maar moest nog neerdalen. Ook Henri voert een herken-
bare innerlijke strijd. 

(Stichting Nederlandse Bibliotheekdienst 22 februari 
2001, Hans Renders)

ANDERE GEGEVENS
Verwachte verschijningsdatum April 2023





– 33 –

DEEL 3
KARL MARX UNIVERSITEIT

1969 was een stormjaar. In de straten van de stad drom-
den de mensen samen. De revolutie barstte los. Het Maag-
denhuis in Amsterdam werd bezet. Wat weinigen weten 
is dat het in ons land in Tilburg begon. De universiteit 
werd omgedoopt tot Karl Marx Universiteit. De nieuwe 
tijd was daar. Tegen dit bewogen decor beschrijft Jasper 

karl marx 
univeristteit

1968-1969

Jasper Mikkers
Aspekt

HET WOLFSBIT
3



– 34 –

Mikkers de liefde tussen de oudere journalist Fedde Reep-
hof en de studente Nicole. De roman geeft een indringend 
beeld van een periode vol grote veranderingen, een peri-
ode die zijn sporen naliet en nog altijd voortbestaat in de 
herinnering van velen. 

Fragment uit Karl Marx Universiteit

Volgens sommige  dagbladen heerste er chaos op de uni-
versiteit. 

Het was een vrolijke chaos met een euforische boven-
toon. Folders werden uitgedeeld. Wildvreemden spraken 
wildvreemden aan. Overal stonden mensen te discussiëren, 
staand, zittend, met enkelen bij elkaar, in grotere groepen. 

De Bossche schrijver Peter van Lieshout had probleem-
loos de weg naar binnen gevonden. Hij was bezig staande 
op een huishoudtrap een zelfgemaakt affiche op te hangen 
tegen een muur van de foyer: ORANJE van BOVEN / 
Leve de RODE UNIVERSITEIT. Toen het affiche hing, 
deelde hij pamfletten uit waarvan de tekst was opgesteld 
door zijn Politiek buro, het Buro van het provinciaal Be-
vrijdingsfront Noord Brabant.

Een geplande promotie van een zekere doctorandus 
Stassen vond niet plaats in het universiteitsgebouw, maar 
in de trouwzaal van het Paleis-Raadhuis in de stad. Het 
onderwerp van het proefschrift was: ‘Over democratie’. 

In de aula traden tussen de plenaire vergaderingen door 
bands op of er werd muziek gedraaid. 

Soms pakte een journalist zijn mooiste pen uit zijn 
bureaula om de sfeer in het gebouw te beschrijven. ‘Be-
zoekers worden aan de ingang van het hoofdgebouw 
in Tilburg opgewacht door een sterke deputatie van 
de ordedienst. Er bestaat een meldingsplicht, ook voor 
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curatoren en hoogleraren maar dat is meer een vrome 
wens dan een dwingend voorschrift. De ontvangst is 
hoffelijk. Degene die ten slotte doordringt in het hol 
van de leeuw krijgt bijna een herhaling te zien van de 
vele televisiebeelden die journaal en actualiteitenrubrie-
ken indertijd uitzonden over de Parijse studentenop-
stand. Tientallen studenten, de gezichten langzamer-
hand grauw van de slaap, studenten die met karren 
afval rijden, die de kantine aandweilen, met plakkaten 
lopen. Er is zelfs een geïmproviseerde drukkerij in de 
hal en er wordt “overheerlijke bezettingssoep” geser-
veerd. Een ding moet men de rebellerende studenten 
nageven: ze maken er geen rotzooi van. Er heerst een 
Hollandse properheid in gangen en kamers. De jour-
nalisten worden er zeer voorkomend behandeld. Er is 
zelfs een geïmproviseerde perskamer aanwezig en dat is 
voor de journalisten dan een merkbaar resultaat van een 
Nederlandse revolutie. De meeste universiteiten en ho-
gescholen moeten het immers nog zonder die faciliteit 
doen.’ (Nieuwsblad van het Zuiden)

Een andere journalist meldde: ‘Op het moment dat 
curatoren en senaat van de Tilburgse universiteit zich be-
zighielden met hun doorslaggevende verklaring die zou 
gaan beslissen over een hernieuwd gesprek of een eenzij-
dige voortgang van de bezetting van de universiteit door 
de studenten, groepten vele tientallen studenten rond de 
tv in het universiteitsgebouw om naar de fabeltjeskrant te 
kijken. Het broederlijk conflict tussen de gebroeders Bever 
werd soepel ingepast in de problemen van de universiteit 
op dit moment. En Zoef de Haas, die alles in het honderd 
liet lopen, werd al snel vereenzelvigd met president-cura-
tor mr. P. van Boven. “Zo gaat dat nou als Zoef van Boven 
aan het rommelen is”, zei iemand nadat Jacob de Uil de 
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kijkertjes een goede nachtrust had toegewenst.’ (Nieuws-
blad van het Zuiden)

Ook de logistieke inspanningen werden door de pers 
opgemerkt: ‘De voedselcommissie van de studenten had 
ervoor gezorgd dat de inwendige mens geen schade leed 
bij de bezetting. De vrachtwagens met belegde broodjes en 
frisdranken reden bij tijd en wijle af en aan om te zorgen 
dat dit allemaal goed in orde was.’ De studenten van de 
Voedingsdienst hadden nog lang niet de handigheid en 
snelheid van het personeel verworven. Wie koffie of een 
versnapering wilde, moest af en toe geduld beoefenen.

Ton Kievits schreef à titre personel het ene pamflet na 
het andere. Spandoeken zoemden meteen op de lezer in, 
zodra die ernaar keek, door de handgeschreven, ongeluk-
kige letters en bloedstollende kleuren alsof de voltallige 
vrouwelijke studentenbevolking op het hoogtepunt van 
de menstruatiecyclus was beland. De spelling gaf aan dat 
nu alles anders was en suggereerde dat een andere, vitalere 
cultuur over de gevestigde cultuur was heengeraasd en die 
verscheurd had achtergelaten. 

In de hal stond een tafel waarop broden lagen en pak-
jes margarine. Het waren fabrieksbroden in verfrommelde 
vershoudverpakking die de tekst WITBROOD droegen. 
Beleg ontbrak. 

Een journalist vroeg: ‘Wie betaalt het brood? Wie be-
taalt het nieuwe onderwijs als dat van start gaat?’ 

‘Rusland en China.’
‘Dat dacht ik al,’ zei de journalist van De Stem.

CITATEN UIT RECENSIES
Het geheel is een boeiende constructie in de vorm van een 
geslaagde mix van feiten en fictie.

(Haarlems Dagblad, 30-01-2010)
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Mikkers schetst in zijn boek, waarin hij feiten en verbeel-
ding mengt, een boeiend beeld van Tilburg. (...)

Daarmee is ‘Karl Marx Universiteit’ de roman van wan-
kelende waarden en een lofzang op liefde en vrijheid.

(Brabants Dagblad, Mieske van Eck, 27-11-2009)

In een meeslepend verhaal laat Jasper Mikkers ons genie-
ten van de gewetensconflicten van de huisvader en oude-
re journalist van Het Nieuwsblad van het Zuiden, Fed-
de Reephof. Zijn uitbundige liefde voor studente Nicole 
speelt in de typische sfeer van eind jaren zestig.

Knap zoals het Jasper Mikkers is gelukt om die sfeer in 
Tilburg onder Becht, op de universiteit onder Van Boven 
en op de studentenflats in de Prof. Verbernelaan uit de 
zestiger jaren weer te geven.

Het boek is tevens een eerbetoon aan al de betrokken 
studenten die erin geslaagd zijn om de bezetting zonder 
problemen met de politie te realiseren. 

(Geheugen van Tilburg, Frans Kense, 27-11-2010)

Mede door die geweldloosheid werd er geschiedenis ge-
schreven door de linkse studentenbeweging in Tilburg, 
meer geschiedenis dan door de Maagdenhuisbezetting in 
Amsterdam. Dat laat de roman KARL MARX UNIVER-
SITEIT, roman over een revolutie overtuigend zien. In dat 
opzicht is deze roman een onthullend en belangrijk boek. 
Vergeten geschiedenis – ten onrechte in de vergetelheid 
geraakt - wordt op een aangename en spannende manier 
in beeld gebracht. (...)

We zijn erg benieuwd hoe met die delen de cyclus ver-
der wordt uitgebouwd. Het schrijven van een dergelijke 
omvangrijke cyclus is een onderneming waaraan in onze 
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letteren alleen de (Brabantse) schrijver A. F. Th. van der 
Heijden zich eerder heeft gewaagd.

(Brabant Cultureel)

Een episode die tussen mei 1968 (de Meirevolutie aan de 
Sorbonne in Parijs) en mei 1969 (bezetting van het Maag-
denhuis in Amsterdam) plaatsvindt, maar aan de geschie-
denisboeken ontsnapt leek. (...)

Humorvolle fictie en toch treffende schets van een tijd-
perk, dat net vóór mijn geboorte ligt.

(Henk-Jan van der Klis, 24 juni 2010)

De roman geeft een indringend beeld van deze korte hefti-
ge periode uit de geschiedenis, waarin toch zo veel onom-
keerbare veranderingen in gang werden gezet. Een must 
voor iedereen die erbij was of die erbij had willen zijn!

(Een lezer)

Door te kiezen voor een journalist kon Mikkers binnenkij-
ken in – vaak letterlijk – allerlei keukens van de tijd – maar 
het boek is meer een tijdsdocument dat vanuit een slimme 
invalshoek een blik biedt op die tijd; een boek dat elke Til-
burger moet lezen, al was alleen al om de cynische blik op de 
plannen van Cees de Sloper om de hele binnenstad af te bre-
ken en er brede verkeerswegen aan te leggen voor een toe-
komstige stad van vierhonderdduizend bewoners. Of neem 
de beschrijving van studentenkamers bij Tilburgse hospita’s, 
met hun typische Tilburgse manier van praten. Kostelijk. 

(Leyeloren, 18 juli 2017)

ANDERE GEGEVENS
Verwachte verschijningsdatum Oktober – 2023
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DEEL 4
JONGE BELOFTEN

Henri studeert rechten, al gaat zijn hart uit naar literatuur 
en schrijven. Hij leest de grote romans uit de wereldlite-
ratuur die rond die tijd in vertaling verschijnen en voor 
het eerst worden gedichten van zijn hand in tijdschriften 
gepubliceerd. Ook voor Walter Bosveld blijkt rechten niet 
de goede keuze te zijn. Daarnaast kan hij de vrijheid die op 
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het seminarie volgt, moeilijk hanteren. Hij drinkt veel, is 
hulpkok op cruiseschepen en gaat onder schuldgevoelens 
gebukt. Hij raakt in een crisis. Toch inspireren de twee 
vrienden elkaar en koesteren grootse ambities. Ze zijn ge-
steld op vrijheid, staan kritisch tegenover de waarden en 
normen van de generaties voor hen, zijn politiek bewust. 

Het is een tijd van grote veranderingen en idealen. 
Sommige jongeren vinden als ze de dertig naderen, rust in 
een baan en gezin. Anderen weigeren zich in een keurslijf 
te laten dwingen. Het zijn deze laatsten die in Jonge be-
loften in beeld komen. Ze wijden zich met hartstocht aan 
literatuur, beeldende kunst, toneel en laten een sterk maat-
schappelijk engagement en politiek bewustzijn zien. Ze 
experimenteren en zoeken en zijn voortdurend verwikkeld 
in de strijd van vrijheid tegenover verantwoordelijkheid, 
roes tegenover redelijkheid, rivaliteit tegenover kameraad-
schap. De liefde eist haar aandeel op en maakt slachtoffers. 

Als de kruitdampen van de jaren zeventig zijn opge-
trokken en het revolutionaire élan lijkt uitgewoed, daalt er 
kalmte neer in de levens van de personages die deze roman 
bevolken.  Maar helemaal rustig wordt het ook daarna niet.  

Fragment uit Jonge beloften

Het was 25 april 1975 en ze reden richting Leiden, in Emile 
zijn snoek, een Citroën D spécial met luchtvering. Met een 
vaart van rond de honderd joeg Emile de auto over de smal-
le polderwegen in de Bommelerwaard en het Land van Al-
tena en de arm door het open raam stekend en commentaar 
leverend op de zichtbare wereld en het daarachter verborge-
ne wees hij de hooimijten met naar hoogte verstelbaar dak 
aan, de reigers tussen de lisdodden en een zwerm roeken 
die op een wei langs de weg was neergestreken. Er deugde 
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weinig van de wereld, zoveel was zeker, als je Emile zijn 
woorden beluisterde. De motor van de beschaving liep op 
een benzine van oplichterijen en domheden. Zelfs de vogels 
waren schuldig. Hij stapte van de politiek en het landschap 
over op de literatuur. Om maar meteen mee te delen dat hij 
van plan was een kleine uitgeverij op te richten. Paforts en 
Raspoetins boeken zouden een ereplaats in zijn fonds inne-
men. Elke uitgave werd een bestseller. Het maakte niet uit 
wat ze schreven. Al was het de grootste rommel. ‘Kwaliteit 
is, als ik eerlijk mag zijn, eerder een nadeel. Verkooptech-
niek. Dat alleen telt.’ 

Met een pont staken ze de Bergsche Maas over en even la-
ter raakte Emile de weg kwijt. Bij een dorp met de naam Aalst 
staken ze opnieuw de Maas over. De weilanden lagen strak 
als een biljartlaken tussen de twee rivieren, de snoek raasde 
als een doorstootbal met effect over de smalle wegen van 
de Bommelerwaard. ‘Wat is het toppunt van herfst?’ vroeg 
Raspoetin. Niemand wist het. ‘’s Morgens wakker worden en 
een losse eikel in je bed vinden. En het toppunt van geduld?’ 

De schrale aprillucht schuurde langs de nekken van de 
passagiers achterin. As waaide in hun ogen als Emile zijn 
sigaret bij het raam aftipte. 

Na tweeëneenhalf uur kwamen ze in een dorp aan dat 
Leerbroek heette. Emile parkeerde de auto en met vieren 
stapten ze het café tegenover de kerk binnen. Henri vroeg 
om een koffie, Emile, Eugène en Beepee wilden een pils. ‘Ik 
ben tot bedelaar vervallen, woon in de kroeg,’ declameerde 
Raspoetin. ‘Om slechts enkele, wilde nachten met jou te 
leven, brak ik met ieder, heb ik alles opgegeven. Wat hield 
ik? Jouw verslavende geur. En ‘t is genoeg.’ Hij was de hele 
rit al bezig sonnetten van Henri uit het hoofd te leren. Hij 
wilde ze zonder hulp van papier voor het voetlicht bren-
gen, die avond in de Pieterskerk in Leiden. Hij legde het 
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stapeltje vellen dat hij in zijn hand hield, op de bar, wierp 
een blik op de bovenste pagina en bestelde een Duvel. ‘Ik 
verwijt mezelf de dagen dat ik me misdroeg. Elke dag...’ Hij 
keek op het bovenste vel. ‘Elk moment dat ik, door honger 
tot werken gedreven, mij afbeulde tot de hoogste nood was 
opgeheven...’ Hij spiekte weer even. ‘...misdééd ik doordat 
ik niet achter jou aanjoeg.’ De Duvel werd voor hem neer-
gezet. Kleine druppels parelden op de kleine, robuuste fles. 
Raspoetin schonk de fles leeg, tot aan de droesem, zette het 
glas aan zijn lippen en goot de helft naar binnen. Met de 
mouw van zijn kozakkenhemd veegde hij het schuim van 
zijn snor. ‘Kastelein, zet er nog maar een neer.’ 

Beepee keek bezorgd. Zou zijn studievriend en colle-
ga-brugwachter Raspoetin genoeg tijd hebben om zich vol 
te gieten? Alleen als hij zich over zijn zenuwen heendronk, 
zou hij, om Rembrandt van Rijn te citeren, ‘de natuurlijke 
beweeglijkheid des levens’ in zijn voordracht kunnen leggen. 

De portieren van de snoek klapten dicht even later en 
daar gingen ze weer. Het was half vijf toen ze in Oegstgeest 
langs Psychiatrische Inrichting Endegeest reden. Emi-
le schudde het hoofd en staarde voor zich uit. ‘De naam 
alleen al,’ mompelde hij. ‘In Maastricht bouwen ze een 
blindeninstituut dat de naam krijgt Het Hemelse Licht.’ 

‘En Tilburg dan,’ zei Eugène. ‘Aan de Baden Powelllaan 
ligt een bejaardencomplex dat het Kievitshorst heet.’ 

‘Kievitshorst?’ Henri schudde het hoofd. ‘Die paar dooie 
grassprieten op de grond noemen ze bij ons dus een horst.’

ANDERE GEGEVENS
Verwachte verschijningsdatum Oktober 2024
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DEEL 5
DE KLIMMER

Henri Pafort neemt samen met zijn vrienden Walter en Alex 
deel aan de Ronde van de Catalaanse Kust, een trainings-
kamp voor wielrenners en wielerliefhebbers. Als Antonio 
Tejero, kapitein bij de Guardia Civil, een aanslag pleegt op 
het Spaanse parlement, wordt de wielerronde afgelast. De 
renners keren naar hun land terug, alleen Henri blijft achter.

De Klimmer
1981-1983

Jasper Mikkers
Aspekt
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Na twee jaar treffen de drie vrienden elkaar opnieuw in 
de Ronde van de Catalaanse Kust. Die ontmoeting doet 
bij Henri het besef ontstaan dat hij zijn leven een andere 
wending moet geven. Terwijl het wielergevecht op de weg 
zijn climax bereikt en Henri liefde opvat voor de Duitse 
Hannelore Rathmann, ontpoppen de bergen zich als de 
gevaarlijkste tegenstander en eisen hun tol. 

Fragment uit De klimmer

Er hing een zich oplossende mist. In de schaduw van strui-
ken op de berm schitterden kleine ijskristallen. Ze waren 
een uur onderweg en voordat ze aan de klim begonnen, 
moesten ze nog vijfentwintig kilometer rijden. De eerste 
kilometers was de stemming niet best geweest. Sommi-
ge renners waren er zeker van dat de ronde vanwege de 
staatsgreep definitief zou worden afgelast. Maar toen de 
zon doorkwam en de stijfheid uit hun spieren verdween, 
kregen ze zin snelheid te maken. Er werden enkele korte 
demarrages geplaatst, plaagstootjes die tot gevolg hadden 
dat het kleine peloton vaart kreeg. 

Er was weinig verkeer. De weg die al meer dan tien ki-
lometer recht door het landschap sneed, maakte een bocht 
en liep omhoog naar een spoorwegviaduct. Toen de renners 
boven aankwamen, opende zich een vlakte van weiden, ak-
kers en braakland, bestrooid met een geel diffuus licht. Een 
riviertje dat was afgeboord met dennen, slingerde er zich 
doorheen. In de mistige verte lag op de top van een heuvel 
een ommuurde vestingstad. Dat moest Hostalric zijn.  

Alex Ligthart kwam naast Henri Pafort rijden, legde een 
hand op diens schouder en liet zich door hem voorttrek-
ken. ‘Je had het moeten zien,’ zei hij. ‘Net een wildwest-
film.’
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Drie jaar geleden, in ’78, was er ook een staatsgreep 
gepleegd. Antonio Tejero, een luitenant-kolonel van de 
Guardia Civil, was een van de daders. Hij kreeg zes maan-
den, maar werd niet ontslagen, zelfs niet gedegradeerd. 
Twee dagen geleden pleegde dezelfde Tejero een overval 
op het Parlement. Sommige kranten schreven dat hij een 
stroman van de legertop was. Om de paar jaar moest hij de 
politieke situatie testen door een poging tot een staatsgreep 
te ondernemen. De generaals zouden de coup doorzetten 
als bleek dat er een goede kans van slagen was. Mislukte 
de poging, dan zouden ze Tejero de hand boven het hoofd 
houden.

Henri had het niet gezien. Lex wel, en Walter. Op de 
teevee in de hotellounge. En Alex raakte er niet over uit-
gepraat. ‘Komt er zo’n kievit door een zijdeur de Cortez 
binnen en begint met zijn automatisch pistool te zwaaien. 
Een kerel van de oppositie, een communist, springt over-
eind en roept tegen die gozer dat hij moet maken dat hij 
wegkomt. Dat hij in het Parlement niks te zoeken heeft. 
Meteen retteketet. Een paar guardia’s schieten hun machi-
nepistool leeg. Plat! Er was niet één parlementslid meer 
te zien. Ze lagen allemaal plat op de grond achter hun 
banken.’

Dat gebeurde twee dagen geleden. In het Spaanse Par-
lement. Er was toevallig een cameraploeg in het gebouw, 
de overval werd rechtstreeks uitgezonden. Henri miste de 
coup. Hij zat op zijn kamer opnieuw een brief aan zijn 
vrouw Luisa in Nederland te schrijven. Dat hij moe was. 
Dat hij het opgaf. Op het moment dat hij in bed kroop, 
trok de Guardia Civil een cordon om het parlementsge-
bouw en gijzelde de driehonderd afgevaardigden.

De staatsgreep scheen mislukt te zijn. In het hele land 
was de Guardia Civil in de kazernes teruggetrokken. 
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‘Gerecupereerd’ volgens Brassé, tweede man binnen de 
wedstrijdorganisatie. Hij bedoelde ‘geïnterneerd’. Vanaf 
zijn barkruk die helemaal onder zijn kolossale broek ver-
dween, zodat iedereen zich afvroeg of hij zweefde, deed 
Brassé een boekje open over de Spaanse Burgeroorlog. 
De vrouwen konden niet op straat komen of ze werden 
‘geamputeerd’. Hij bedoelde ‘gemolesteerd’. Er was een 
avondklok ingesteld en ’s morgens lagen de lijken langs 
de kant van de weg voor het oprapen. Wielrenners moes-
ten onder het rennen oppassen dat ze er niet overheen 
reden. 

Omdat de Guardia Civil geïnterneerd was, beschikte 
de organisatie niet over motoragenten en kon er voor de 
tweede opeenvolgende dag geen etappe verreden worden. 
Een aantal renners had daarom bij het ontbijt afgesproken 
naar het dorpje Santa Fé in de Sierra de Montseny te klim-
men. Het lag op 1260 meter. 

CITATEN UIT RECENSIES
Hier is weer Lezer Lex de boekenwurm!
- Lezer Lex, wat heb je nu weer gelezen? \ Lezer Lex: ‘Ik 
heb deze week in één enorme jump De Klimmer van Ty-
men Trolsky gelezen. Genieten! Op pagina 1 gedemarreerd 
en vol doorgegaan tot pagina 142, solo over de meet. Moe 
maar voldaan en een beter mens.’ .

- Lezer Lex, gaat het over bergbeklimmen?
LL: ‘Nee, het gaat over wielrennen. Maar eigenlijk gaat 

het ook weer niet over wielrennen. Dat wil zeggen: De 
Klimmer is geen wielerroman als Krabbé’s De Renner of 
Van Santander tot Santander van Peter Winnen. Het is 
geen wielerroman, maar een roman waarin wordt gewiel-
rend.’

- Dat zie je niet vaak, Lezer Lex.
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LL: ‘Zeker niet in de Nederlandse literatuur. De mees-
te schrijvers hier stoppen niet graag sport in hun boeken. 
Denken dat ze dan de Librisprijs wel op hun buik kunnen 
schrijven. Dus in plaats van naar het NK wielrennen, gaat 
de hoofdpersoon maar weer eens, naar de hoeren.’ 

- Zo niet dus bij onze Russische vriend.
LL: ‘Tymen Trolsky is geen Rus, maar een Tilburger, 

Hij heet eigenlijk Jasper Mikkers. Hij staat zelf op de co-
ver, op de fiets, klimmend. Hij weet dus wat van wielren-
nen. Dat merk je. Het verhaal is in orde en de wielerscènes 
ook. Er zit bij hem geen fietsbel op het racestuur. Negentig 
procent van de Nederlandse romanciers zou de wielerheld 
vrolijk bellend de Tour laten winnen.’ 

- Waarom heet het De Klimmer? 
LL: ‘Ik citeer een van de personages: Wielrennen is een 

metafysische sport en de ultieme vorm van wielrennen is 
klimmen. Kijk naar de Tour. De sprinters zijn tweederangs 
renners. Om de klimmers gaat het. Zij zijn de troetelkin-
deren van de goden.’ 

- Mooi. Hoeveel schavotjes op de schaal van tien?
LL: ‘Acht.’ 
- Kost het?
LL: ‘Kost 14,98 euro.’ 
- Advies van Lezer Lex?
LL: ‘Lezen!’
(Bert Wagendorp, 24 augustus 2002, de Volkskrant)

Een clubje vrienden neemt deel aan de Ronde van de Cata-
laanse Kust, een wielerwedstrijd aan de Costa Brava, waar-
bij amateurs, veteranen, liefhebbers en beginnelingen twee 
weken lang dezelfde rit rijden. Als het weer het toelaat, last 
men bergetappes in. Tegen dit exotische, smaakvol beschre-
ven decor plaatst Trolsky de ontredderde Henri Pafort.
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Voor de fragmentarische, bijkans filmische structuur 
is (…) bewust gekozen. Door relatief beknopte scènes in 
serie te schakelen, verweeft Trolsky verscheidene verhaal-
lijnen. Deze labyrintische opbouw komt de spanning zeer 
ten goede.

(Brabants Dagblad 4 juli 2002, door Joost Geerts)

 
ANDERE GEGEVENS
Verwachte verschijningsdatum April 2025
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DEEL 6
EEN LATE GOYA

De middelbare leeftijd is bereikt, voor sommigen komt 
de AOW in zicht. Hebben ze de doelen bereikt die ze zich 
stelden? Of toch niet helemaal? 

Walter wordt bij de krant waarvoor hij werkt, op een 
zijspoor gezet. Hij kan niet meer schrijven wat hij wil. Hij 
is ongelukkig. Alex heeft het druk met het onroerend goed 
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dat hij heeft verworven. Henri en Luisa gaan voor de tweede 
keer uit elkaar. Floris verkoopt zijn huis op de helling in Ier-
land en wordt opnieuw opgepakt wegens de teelt van weed. 
Marcel raakt in een lichte depressie door gezondheidsproble-
men en de angst dat hij zal sterven. 

Geen van de personages uit dit voorlaatste deel van Het 
wolfsbit ziet het zitten om in een fauteuil bij het raam plaats te 
nemen en licht alcoholisch het leven aan zich voorbij te laten 
trekken. Werklust en idealisme laten zich niet in slaap sussen. 
Wel kleurt een zeker cynisme visie en ideeën. Maar ook dat 
niet bij iedereen.

Er ‘vallen doden’, vooral onder de oudste generatie. Dat 
zorgt ervoor dat het besef van de eindigheid van het leven 
steeds sterker wordt. Sommigen harnassen zich hiertegen door 
het voornemen te leven alsof ze onsterfelijk zijn, maar niet 
ieder die kort geleden nog aan een sterfbed zat of op tv een 
beroemde persoonlijkheid hoort uitleggen hoe hij zijn dode-
lijke ziekte omarmt, kan aan de angst voor het eigen einde 
ontsnappen. Maar er is één wet waaraan geen mens zich kan 
onttrekken:  wat er zich op de aarde ook afspeelt, niets kan 
verhinderen dat de zon na een donkere nacht weer opkomt en 
dat ieder die nog niet het leven liet, aan de dag moet beginnen. 

Fragment uit Een late Goya

Daar kwam Harrie voorgereden. Zijn oude Volvo schokte en 
stond stil. 

Harrie was ambtenaar bij Stadszaken, afdeling Voorzienin-
gen, afdeling Cultuur, Sport & Zorg. ’s Ochtends had hij ge-
beld om te vragen of Walter zin had een kunstwerk aan te 
kopen.

Het bleek om een aankoop door de gemeente te gaan. Een 
onafhankelijke organisatie die om advies was gevraagd, had 
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de kunstenaar en het kunstwerk aangewezen. En nou ging 
Harrie het werk aanschaffen.

Walter stapte in en Harrie stak meteen van wal, een ver-
haal over wat hem op weg naar zijn vakantiebestemming 
onlangs was overkomen. Met de caravan. ‘Verkeerd gela-
den. Bout met speling die langzaam losraakte. Dan weet 
je het wel.’ 

Van de op hol geslagen caravan schakelde hij over op 
zijn echtscheiding en aanstaande ex. Of de scheiding het 
gevolg was van het caravanavontuur werd niet duidelijk. 
Maar wat een geregel, zo’n scheiding. De advocaten had-
den er een goede boterham aan.

‘Harrie?’
‘Stoor me nou niet midden in mijn verhaal, jongen.’
‘Naar wie zijn we op weg? Welk kunstwerk gaan we aan-

kopen?’
‘Is toch niet belangrijk, jongen. Wie kan het wat schelen 

wat voor kunstwerken er in de stad komen. Jou?’ Voor 
Walter had kunnen antwoorden, vervolgde hij: ‘Zie je nou 
wel. Jou kan het ook gene ene moer schelen. Het maakt 
echt niet uit met wat voor kunstwerken we deze klotestad 
volpleuren, of ze groot of klein zijn, van roest, gebeitst 
hout of glas, in één stijl of twintig tegelijk.’

‘Nou, dat zou ik niet durven beweren, Harrie.’
‘Ach jongen, zo is het toch. Als het een oerlelijk ding 

is dat we ergens op een sokkel neerdonderen, iets dat de 
kunstenaar rechtstreeks van de stort heeft, dan worden de 
buurtbewoners kwaad en doen hun beklag bij de gemeen-
te. Wat zegt dan de kunstenaar, en wat zeggen wij van de 
gemeente: “Wat een fantastisch ding. Het functioneert. 
De mensen práten erover.” En vinden ze het mooi, dan is 
er al helemaal geen probleem. Wij van de gemeente heb-
ben het liefst oerlelijke dingen, en weet je waarom? Daar 
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wil zelfs de meest ziekelijke nevelverfspuiter zijn verf niet aan 
verspillen. Van zo’n beeld blijft hij met zijn fikken af en daar-
mee besparen wij ons als gemeente heel wat geld.’

Ze waren er. Tenminste, Harrie ramde een kliko en stapte 
uit. Achter hem aan drentelde Walter een atelier binnen. 

‘Let maar niet op de rommel hier, haha,’ grapte Harrie ter-
wijl hij om zich heen gebaarde naar de kunstwerken in het 
atelier en de kunstenaar een hand gaf. ‘Zo, Freddy. Hier zijn 
we dan. Waar heb je de glazen klaargezet?’

‘De glazen? Wacht, ik haal wat drank bij mijn buurman. 
Een ogenblik.’

‘Lechner! Lechner!’ riep Harrie de weghollende kunstenaar 
na, om meteen daarna mee te delen dat hij een nieuwe Volvo 
ging kopen. De oude kostte teveel aan onderhoud. Ook waren 
de banden versleten. 

Toen Freddy terug was, hieven we het glas op de nieuwe 
Volvo van Harrie die, zo werd duidelijk, met allerlei snufjes 
was uitgerust en met een zender beveiligd. 

Terwijl Walter om zich heen keek naar de kunstwerken in 
aanbouw, stapte Harrie over op de bestrijding van vlooien in 
politiebureaus en het nationale rekenwonder Stekelenburg die 
minister Peper zo dapper terzijde stond.  

Een kwartier later zaten ze weer in de auto. En jawel, bij 
het wegrijden ramde Harrie opnieuw de kliko. Ze stoven weg, 
en nog één keer keek Walter om. Daar stond Freddy die net 
op tijd voor de auto was weggesprongen. Walter zag duidelijk 
zijn lippen bewegen en hoewel hij het liplezen niet beheers-
te, kon Walter zich in de woorden die hij uitschreeuwde niet 
vergissen: “Welk werk hebben jullie nou gekocht? Wie waren 
jullie?”

ANDERE GEGEVENS
Verwachte verschijningsdatum Oktober 2025
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DEEL 7
DE TERUGKEER

Henri Pafort keert naar Avendonk terug. De beheerder van 
een vogelasiel is bezweken aan corona en Henri wordt ge-
vraagd tijdelijk zijn plaats in te nemen en de vogels te ver-
zorgen. Daar, in het dorp waar hij opgroeide, zoekt hij naar 
overgebleven sporen uit zijn kindertijd en denkt na over 
het leven dat hij sindsdien geleid heeft. Hij is de zeventig 
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gepasseerd en vraagt zich af of zijn leven anders had kunnen 
verlopen, welke momenten en personen bepalend zijn ge-
weest en hoe hij ertoe kwam zijn relatie met Luisa na veertig 
jaar te beëindigen. Verwezenlijkte hij de dromen die hij had 
toen hij jong was, hoe ging hij met de liefde om? En zijn 
vrienden, vader, geliefden, zus Linda: kregen zij het leven 
dat zij zich hadden voorgesteld? Het isolement dat corona 
hem oplegt, dwingt hem zijn leven te overzien, vragen te 
stellen en dieper door te dringen in de motieven die aan 
zijn handelen ten grondslag lagen. Hij maakt de rekening 
op en luistert aan de telefoon naar de verhalen van Jara, zijn 
partner. Ze werkt in de zorg en maakt de meest schrijnende 
en ontroerende situaties mee. Hoe staat ze tegenover het 
leven dat hij heeft geleid en hoe ervaart ze het leven dat ze 
met hem deelt? 

Het boek en daarmee de cyclus eindigt met een wan-
deling die de vrienden samen maken wanneer de regels 
dat eindelijk toestaan. Ze kennen elkaar al vijftig jaar of 
langer: hoe kijken ze naar elkaars leven, het verleden, hoe 
ondergaan ze het heden en wat betekent het om langzaam 
maar zeker het einde te naderen. 

Fragment uit De terugkeer

De volgende ochtend liep hij met haar mee terwijl ze de vo-
gels voer gaf en hier en daar het gebruikte zand of grit op de 
bodem van een kooi door schoon verving. ‘Dit onthouden 
ze. Dat je bij me was. Dat ik je mijn vertrouwen geef. Je moet 
de eerste keren dezelfde kleding dragen als nu. Het beste is 
altijd dezelfde kleding. Maar dat hoef ik jou niet te zeggen.’  

Om elf uur vertrok ze. Het laatste wat hij van haar zag, 
was een vage, droeve glimlach achter de weerspiegelende 
ruit van een bustaxi naar Schiphol. 
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Toen Harriëtte vertrokken was, ging Henri in huis op 
zoek naar een bureaustoel, in elk geval een stoel die prettig 
zat zodat hij geen last van zijn rug zou krijgen. Die vond 
hij in de voorkamer en hij verplaatste die naar de keuken. 
De keuken werd zijn leef- en werkruimte. Hier had hij 
alles bij de hand en hij kon uitkijken op de tuin, de vijver 
en volières. 

Zijn fiets die hij op een fietsendrager achter op de auto 
had meegebracht, had hij de vorige avond al in de gang ge-
stald. Ook droeg hij zijn laptop naar binnen en een hand-
vol boeken.  

Hij had zich afgevraagd wat hij in die drie maanden 
zou doen die hij hier zou doorbrengen. Aanvankelijk had 
hij geen idee. Wandelen, fietsen, vrienden bellen. Bij het 
opruimen een half jaar eerder van bewaarde papieren op 
de zolder van zijn woning was hij in een doos de eerste 
versie van de Brief aan mijn Ouders tegengekomen. Die 
brief had hij geschreven toen hij eenentwintig jaar oud 
was, in zijn tweede studiejaar. Zijn vader had hem verbo-
den naar huis te komen met het meisje met wie hij een 
relatie had. Ze was Indisch en om die reden wilde hij haar 
niet ontvangen. Henri brak met zijn ouders en motiveer-
de die daad in een lange brief. Jaren later, de ruzie was al 
lang bijgelegd, vertelden zijn ouders dat ze de brief hadden 
weggegooid. ‘Zand erover. We willen niet dat die brief ooit 
genezen wonden openrijt.’ Henri was verbijsterd. De jaren 
die hij op het seminarie had doorgebracht, lagen er in sa-
mengevat en ook de strijd die hij had moeten leveren om 
na het seminarie een nieuw leven te beginnen. ‘Een brief 
waar de honden geen brood van lusten’, zo typeerde zijn 
vader wat zijn zoon had geschreven. Henri had hem graag 
teruggekregen om hem opnieuw te lezen en te achterhalen 
waardoor zijn vader zo diep was gekwetst. Maar hij bleek 
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de eerste versie nog te bezitten, met doorhalingen en cor-
recties. Misschien kon hij alsnog ontdekken waarmee hij 
zijn vader zo hard had geraakt. 

Op dat moment ook ontstond het idee om een tweede 
brief aan zijn ouders te schrijven. Ze waren allebei dood, 
zijn moeder stierf vijfentwintig jaar geleden, zijn vader was 
tien jaar dood. Dit was het goede moment. Ook al zouden 
zij de brief nooit kunnen lezen, het schrijven ervan zou 
orde geven aan zijn gedachten, misschien zelfs aan zijn le-
ven. Ook zou hij meer inzicht krijgen in de strijd die er 
altijd tussen hem en zijn vader was geweest. Daarvoor zou 
hij moeten nagaan wie zijn vader was, dieper in diens leven 
moeten duiken, en misschien zou hij daarmee ook meer 
van zichzelf begrijpen. De kans om meer over zijn vader te 
weten te komen, was er. In zijn laatste jaren had zijn vader 
een autobiografie geschreven: een dik pak met de hand 
beschreven vellen. Henri was toen zijn vader nog leefde, 
begonnen met lezen, maar er was moeilijk doorheen te 
komen: het handschrift was soms niet te ontcijferen, de 
chronologie werd met willekeurige notities onderbroken, 
herhalingen en losbladige aanvullingen dwarsboomden de 
logica van het verhaal. Hij was met lezen gestopt en had 
het weggelegd. Later kon hij het manuscript niet meer 
terugvinden. Toen hij de uitnodiging ontvangen had om 
naar Avendonk te komen, besloot hij opnieuw op zoek te 
gaan naar het manuscript.

ANDERE GEGEVENS
Verwachte verschijningsdatum Oktober 2026 
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INTERVIEW

Uitgever Perry Pierik en auteur Anton Dautzenberg stel-
den Jasper Mikkers 18 vragen.

Kun je iets vertellen over het ouderlijk huis waaruit je 
kwam?

Mijn vader werd geboren in 1918, in Veldhoven, Brabant. 
Hij zat na de lagere school enkele jaren op een Belgisch 
internaat, maar hield niet van studeren. Werd bakkers-
knecht. Tijdens de Duitse bezetting werkte hij voor de 
ondergrondse en werd na de oorlog politieman in Oerle, 
mijn geboortedorp. Later werd hij hoofd van de bewaking 
van de fabriek Tricotbest in Best. Hij was een man van wet 
en orde, rechtlijnig en gedisciplineerd. Ook had hij last 
van heftige woedeaanvallen waarbij hij klappen uitdeelde. 
Mijn karakter botste al op jonge leeftijd met het zijne. Ik 
was bang van hem en ontweek hem zoveel ik kon. Ik was 
blij dat ik naar het seminarie kon. Jaren later, toen ze in 
het ziekenhuis lag, zei mijn moeder daarover: ‘Een van jul-
lie moest weg: jij of je vader. Jullie konden niet in één huis 
leven.’ Dat wil niet zeggen dat hij in alles een slechte vader 
was, zeker niet. Hij zette zich in voor het gezin en zijn 
kinderen, ook voor mij. Ik herinner me dat hij een eek-
hoornkooi voor mij timmerde en hij liet een jachtopziener 
twee keer een gevangen eekhoorn brengen. Zelf bracht hij 
een keer een nog helemaal kaal kauwenjong mee, omdat ik 
gezegd had dat ik een kauw wilde hebben. 
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Mijn moeder is afkomstig uit Riethoven, een dorp in 
de Brabantse Kempen. Ze groeide op in een groot gezin, 
haar vader stierf toen ze nog jong was. Vanaf die tijd sliep 
ze bij haar moeder in bed. Mijn vader leerde ze kennen 
toen die als bakkersknecht het brood aan huis bracht. Ze 
was intellectueler ingesteld dan mijn vader en zette zich 
in voor de dorpssamenleving. Voor haar twintigste was ze 
hoofdleidster bij de KJM (Katholieke Jonge Meisjes ver-
eniging) en KJV (katholieke Jonge Vrouwen vereniging). 
Na haar dertigste ontwikkelde ze een passie voor fotografie 
en legde het gezins- en dorpsleven vast in ontelbare foto’s 
die ze zelf afdrukte. Ook werd ze bestuursvoorzitster van 
de plaatselijke muziekvereniging Crescendo. Lid van deze 
vereniging waren mijn oudste broer, hij speelde accorde-
on, en mijn oudste zus, zij speelde gitaar.

Mijn vaders grote ideaal was het gezin bij elkaar te hou-
den. Toch was niet hij maar mijn moeder de bindende 
factor. Met zachte dwang regelde zij het gezinsleven en 
probeerde voor vrede en rust te zorgen. 

Ik ben het derde van zeven kinderen.   

Gaven je vader en moeder voeding aan je latere schrij-
versschap?

Mijn moeder speelde zeker een rol in mijn schrijverschap. 
Zij was de eerste die me aan het schrijven bracht. Dat ging 
als volgt.

Elk jaar als het Moederdag was, zat mijn moeder in een 
versierde leunstoel en moesten wij, haar kinderen, een 
voor een een versje opzeggen dat wij van buiten hadden 
geleerd. Ook ik. Ik maakte een buiging. ‘Lieve mama, van-
daag is het de dag dat... dat...’ Hoe ging het versje verder? 
Ik had drie dagen geoefend, maar bleef steeds steken. Ik 
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boog opnieuw, dat hoorde zo als je opnieuw begon, en zei: 
‘Lieve mama, vandaag is het uw dag waarop ik zeggen mag 
dat... dat...’ Hoe ging het ook alweer verder? Het zusje dat 
onder mij kwam en opzij aan een stoel stond te knagen, 
merkte vrij treiterig en overbodig op: ‘Mama, zie je dat, hij 
weet het niet meer.’ Het jaar daarop zei mijn moeder vlak 
voor Moederdag: ‘Als je zelf een versje schrijft, mag je dat 
voorlezen. Dan hoef je het niet op te zeggen.’ Zo schreef 
ik mijn eerste gedicht, zes jaar oud. 

Mijn moeder stimuleerde me van jongsaf aan. Ze vond 
boeken belangrijk. Vanaf het moment dat ik lezen kon, gaf 
ze me op zondagochtend extra zakgeld om boeken te lenen 
bij de dorpsbibliotheek. En toen ik zeven werd, gaf ze me 
mijn eerste boek, Jaap en zijn hond. (Ik schrijf daarover in 
het verhaal De Duitse herders.) Voor het gezin had ze een 
abonnement op de Okki genomen en ze kocht voor ons 
allerlei kinderboeken zoals die uit de series Puk en Muk, 
Wipneus en Pim en Davy Crocket. Elk jaar ook werd het 
nieuwe Winterboek bezorgd door de postbode. Daarnaast 
lazen we veel strips.

Op mijn dertiende vertrok ik naar het seminarie. Als 
ik met vakantie kwam, gaf mijn moeder me af en toe een 
map waarin gedichten zaten die ze uit tijdschriften had 
geknipt. Ze hield van gedichten. Maar dat ze ook zelf ge-
dichten had geschreven, werd me pas verteld op de dag 
van haar begrafenis. Een zus liet me twee huishoudboekjes 
zien die mijn moeder volgeschreven had met gedichten. 
Ze dateerden van tussen haar twintigste en vijfendertigste 
en in het ene boekje beschreef ze haar liefde voor mijn va-
der en voor het leven, het andere bevatte gedichten waarin 
ze zich rechtstreeks tot Jezus Christus en de Maagd Maria 
richtte. Metrum en rijm waren perfect. Ik weet niet waar 
ze dat geleerd had. 
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Mijn vader las af en toe een boek. Hij had een boe-
kenkast getimmerd en daarin stond zijn collectie boeken, 
meest streekromans. De kast was afgesloten, want de boe-
ken waren niet bestemd voor kinderogen. Ik herinner me 
dat ik uit die verzameling maar één boek las, Vlucht uit 
Birma van de Engelse auteur H.E. Bates, met daarin de 
eerste erotische passage in mijn leven. Ik was toen vijftien.

Ik vertelde dat mijn moeder fotografeerde. Ze legde le-
vens vast, met creativiteit en nauwgezetheid. Dat was een 
drang in haar die ik later bij mezelf herkende. Feitelijk zou 
ik hetzelfde gaan doen: de tijd tot stilstand brengen en het 
bestaande vastleggen. Zorgen dat niet alles in de mist van 
de voorthollende tijd verdween. Ik zie in dat fotograferen 
van mijn moeder een duidelijke parallel met schrijven.

Je ging na de lagere school naar het seminarie. Hoe heb 
je die periode in je leven beleefd en in hoeverre deed je 
daar drijfveren op om te gaan schrijven later?

Ik denk niet dat ik uit mezelf besloot om naar het se-
minarie te gaan. Ik wist niet eens van het bestaan ervan. 
Hoogstwaarschijnlijk werd het me gevraagd. Mijn moeder 
zal wel een slimme weg gegaan zijn om me er warm voor 
te maken. Pas veel later vernam ik van mijn oudste broer 
dat mijn ouders hém voortbestemd hadden om priester 
te worden. Maar hij weigerde pertinent. Daardoor kwam 
ik in beeld. Mijn vader evenwel, zo heb ik de situatie la-
ter gereconstrueerd, had weinig vertrouwen in een goede 
afloop en was ertegen. Hij zag me als een onhandelbaar 
jongetje dat zich, overdreven gesteld, van God noch gebod 
iets aantrok. Maar mijn moeder dreef haar wil door. Ze 
zag het seminarie als een geschikte vluchtroute voor mij 
om aan de knoet van mijn vader te ontkomen.
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Ik was er trots op dat ik naar het seminarie kon. Het 
gaf me een uitzonderingspositie onder leeftijdgenoten, 
het gevoel dat ik bijzonder was. Ook was ik me er jong 
van bewust dat me een kans geboden werd op een gym-
nasiumstudie. Dat was voor weinigen weggelegd. Maar 
zo ver was het nog niet. Ik deed een intelligentietest bij 
de kapucijnen in een klooster in Den Bosch. Daaruit 
bleek dat ik het gymnasium waarschijnlijk wel aankon. 
In tekstanalyse scoorde ik bovenmatig, maar ik deed 
overal wel lang over. Toch waren zowel het schoolhoofd 
in Liempde als waarschijnlijk mijn vader nog altijd niet 
overtuigd en dwongen een compromis af: ik zou eerst een 
jaar mulo doen. Mijn schoolresultaten op de mulo waren 
niet slecht: ik hoorde bij de beste drie leerlingen van de 
klas en mocht naar Oosterhout, naar het seminarie van 
de paters kapucijnen.

Aan het seminarie was een gymnasium verbonden, het 
St. Oelbert Gymnasium. De meeste leraren waren paters 
die een universitaire studie achter de rug hadden. Ze wa-
ren door de orde uitgekozen op hun capaciteiten en gaven 
uitstekend les. De school bezat een levendig cultureel le-
ven, aan kunstgeschiedenis werd veel aandacht besteed, er 
werden elk jaar twee toneelstukken door leerlingen opge-
voerd, er was een openluchttheater, in klas vijf werd in de 
les Nederlands West-Europese letterkunde onderwezen. 
Er was alle gelegenheid om aan sport te doen: voetbal, at-
letiek, volleybal, basketbal, turnen, tafeltennis en biljar-
ten. Ik deed overal aan mee, maar mijn favoriete sport was 
- naast voetbal - lange-afstandlopen.

Na een maand al werd ik uit de klas gestuurd. De rector 
vertelde me waarom. Ik zat in de klas de hele dag naar bui-
ten te kijken. Was niet met mijn hoofd bij de lessen. Dat 
klopte, maar ik was het me niet bewust.
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Op het seminarie las ik vooral veel: eerst jeugdlitera-
tuur, later wereldliteratuur en filosofie. Kafka, Camus, 
Nietzsche. Ik had een grote voorkeur voor buitenlandse 
literatuur.

Aan het einde van klas drie koos ik voor gymnasium B. 
Ik had veel belangstelling voor de exacte vakken zoals bio-
logie en natuurkunde, maar daarnaast was ik geen kei in 
talen, mijn geheugen was te gebrekkig, ik vergat bijna alles 
wat ik leerde. Talen vereisen een goed geheugen.

Er is geen boek dat mij meer beïnvloed heeft dan de 
Odyssee van Homerus. Niet de Bijbel. Dat vond ik een 
slaapverwekkend boek. Zes jaar lang vertaalden ik en 
mijn klasgenoten Homerus. Eerst even Xenophon, daar-
na Homerus en nog eens Homerus. Die is in mijn genen 
gaan zitten. Toen ik dertig was, wilde ik een epos wijden 
aan een mier die twaalf jaar over de wereld zwierf. Ik ben 
daar gelukkig nooit aan begonnen, maar ik begreep later 
dat het idee me werd ingegeven door Homerus. Ook mijn 
latere reislust is rechtstreeks afkomstig van de Odyssee. 

In de tijd dat het ik gymnasium deed, schreef ik niet 
veel. In klas twee begon ik aan mijn eerste roman met als 
onderwerp de herovering van Amerika door de Indianen. 
De Indianen vormden een strijdmacht en joegen alle ko-
lonisten de oceaan in, terug naar Europa en waar ze verder 
vandaan kwamen. Halverwege stopte ik met dit ‘boek’. 

Pas in de eindexamenklas, ik was negentien, schreef ik 
vrij regelmatig zowel poëzie als korte verhalen. Pas toen 
begon wat ik schreef, enig niveau te krijgen.

Je rekent jezelf, althans in elk geval aanvankelijk, tot 
de meer romantische school van schrijvers. In hoeverre 
hangt dit samen met je Brabantse wortels? 
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Midden zeventiger jaren werd ik door een opinieblad sa-
men met Jan Siebelink en Joyce & Co (Geerten Meijsing) 
ingedeeld bij de stroming van de neo-romantici of deca-
dent-romantici. Hoe zij daarbij kwamen, is mij een raad-
sel, misschien door de publikatie van Zwarte Liederen, een 
dichtbundel uit 1976. 

Ben ik een romanticus, of was ik dat alleen in het begin 
van mijn schrijverschap? Ik weet het niet. Ik ben altijd een 
beetje verbouwereerd als iemand een label op me plakt. 
Denk dan: o, word ik zo gezien? Ik heb niet het geringste 
idee van hoe lezers of critici naar me kijken. Het is niet 
zo dat ik geen benul heb van wat ik schrijf, maar ik laat 
me graag verrassen en heb niet de geringste behoefte me 
te verweren tegen wat er over mij en mijn werk gezegd 
wordt. Ik heb weinig van mijn vader overgenomen, maar 
herinner me één uitspraak: ‘Jongen, je maakt je toch zeker 
niet druk over wat de mensen over je zeggen.’ Ik dacht: 
maar dan ben je van veel problemen verlost, als je zo in 
het leven staat! 

Ja, ik ben een romanticus, maar dat is toeval. Het is niet 
mijn beroep of een ideologie die ik aanhang. Het valt zo 
uit, om zo te zeggen.

Het liefst ben ik als schrijver iemand op wie totaal geen 
etiket te plakken is. Ik heb al toen ik jong was me in de li-
teratuur breed georiënteerd en me nergens aan gebonden. 
Ik ben van oordeel dat het onzin te zeggen: een schrijver of 
dichter moet in zijn stijl aansluiten bij de laatste trend, het 
nieuwe proza of de nieuwe poëzie. Want wat geweest is, is 
uitgewerkt. Doet niet meer mee. Nee, alle poëzie die goed 
is, elke vorm en elke stijl waarin mooi werk is geschreven, 
blijft goed en blijft voor alle tijden bruikbaar. Wie pist op 
het sonnet omdat hij denkt dat die vorm door de Vijftigers 
onbruikbaar is gemaakt, pist op acht eeuwen grote poëzie 
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en daardoor op zijn eigen kop. Zo iemand is een dwaas, 
een verdwaalde maniak. 

Zou een Brabander eerder tot romantiek geneigd zijn 
dan een Fries of Noord-Hollander? Het is zeker dat een 
zuiderling zich makkelijker aan emoties overgeeft dan een 
zwaar gereformeerde gelovige uit de Alblasserwaard. Een 
Brabander laat zich niet of nauwelijks remmen door geloof 
of rare regels, staat vrolijk in het leven. Ulysses van James 
Joyce zou nooit door een protestant geschreven kunnen 
zijn. De zuiderling verafschuwt het grote gevoel niet. Als 
dat betekent dat hij een romanticus is, klopt dat wel.   

Je carrière startte bij de Bezige Bij, hoe ging dat in zijn 
werk?

Ik publiceerde korte verhalen in Belgische literaire tijd-
schriften. De Belgische schrijver Hugo Raes las die en nam 
contact met me op. Hij vroeg of ik al een uitgever had. 
Zo niet, hij kon me bij enkele uitgevers introduceren. Ik 
koos voor Uitgeverij De Bezige Bij. Om verschillende re-
denen had die mijn voorkeur. Deze uitgever durfde om-
streden boeken uit te geven, had recent vertalingen van 
grote buitenlandse auteurs als Joyce, Kerouac, Faulkner 
en Lowry laten verschijnen, de belangrijkste Nederlandse 
auteurs zaten bij deze uitgeverij en haar geschiedenis, de 
uitgeverij was ontstaan uit illegale uitgaven in de oorlog 
bedoeld om het verzet te financieren, vond ik sympathiek. 
Ik weet niet meer of Hugo Raes manuscripten van mij bij 
De Bezige Bij afleverde of dat ik een uitnodiging kreeg om 
manuscripten in te sturen. In elk geval accepteerde de uit-
geverij me in 1973 als auteur. In die jaren had ik een hoge 
produktie. In drie jaren gaf ik zes boeken uit. 
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Later kwam je bij de AP. Hoe ontdekte Martin Ros jou? 
En hoe kwam het tot een samenwerking?

Nee, ik ben nooit auteur van De Arbeiderspers geweest. 
Wel stuurde ik in 1969 mijn eerste roman naar deze uitge-
verij, maar die werd terecht geweigerd. Of Martin Ros die 
vanaf 1964 redacteur was bij De Arbeiderspers, het boek 
gezien heeft, weet ik niet. Onder de afwijzingsbrief stond 
de handtekening van directeur J.H. Landwehr. 

Martin Ros kwam mij op het spoor bij het lezen van 
een aanbiedingsbrochure van De Bezige Bij en was meteen 
geïnteresseerd. Hij begon met mij te corresponderen via 
Oscar Timmers, mijn redacteur bij De Bezige Bij. Ik pu-
bliceerde in die tijd onder het pseudoniem Tymen Trolsky 
en omdat ik niet wilde dat achterhaald werd wie zich daar-
achter verschool, vermeed ik elk direct contact. Ook bij 
De Bezige Bij wisten ze niet wie Tymen Trolsky was.

Er ontstond een levendige briefwisseling tussen mij en 
Martin. Hij publiceerde regelmatig fragmenten uit mijn 
brieven in zijn rubriek Literair Logboek in de NRC. Hij 
nodigde me uit Portrait of the Artist as a Young Dog van 
Dylan Thomas voor de Arbeiderspers te vertalen, maar 
daar voelde ik me niet capabel voor. Ook stelde hij voor 
dat ik een bloemlezing zou samenstellen uit de klassieke 
Chinese poëzie. Ik zou daarbij samenwerken met een si-
noloog uit Leiden die Martin kende. Ook die bloemlezing 
kwam er niet. Ik had het te druk met mijn eigen literaire 
werk en mijn baan als leraar Nederlands. 

Ik ontmoette Martin voor het eerst in levende lijve twee 
jaar na het begin van de briefwisseling, voorafgaand aan 
een optreden in Leiden. Ik schreef een novelle over die 
ontmoeting. Die novelle zal in deel 4 van Het wolfsbit wor-
den opgenomen. We bleven altijd een goede band houden, 
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Martin en ik, al schreven we elkaar later minder vaak. We 
verzorgden samen ook een keer een literaire avond. 

Eind augustus 2000 kwam ik Martin tegen op de Til-
burgse boekenmarkt Boeken rond het Paleis. Een met mij 
bevriende dichter zei tegen Martin dat mijn nieuwe roman 
Het einde van de eeuwigheid, vervolg op De kleine jongen en 
de rivier, door Albert Voster, directeur van De Bezige Bij, 
was afgewezen. ‘Stuur maar naar mij,’ zei Martin meteen, 
‘ik geef het ongezien uit.’ Martin had na een hersenbloe-
ding afscheid genomen van De Arbeiderspers, dat was in 
1997, en deed redactiewerk voor de door jou, Perry, drie 
jaar eerder opgerichte Uitgeverij Aspekt. Zo werd Aspekt 
mijn uitgever, wat proza betreft. Mijn poëzie bleef uitge-
geven worden door Nieuw Amsterdam.        

Via Ros kwam je bij uitgeverij Aspekt. Ontstond in die 
tijd het idee achter de romancyclus Het wolfsbit?

Nee, het idee van een cyclus ontwikkelde zich geleidelijk, 
in de loop van jaren. In  1980 vroeg de schrijfster Carole 
Vos of ik enkele korte verhalen wilde aanleveren voor een 
bloemlezing. De verhalen moesten gaan over mijn kinder-
tijd en de titel luidde Allemaal kinderen. Nadat ik ze had 
opgestuurd, bleef de drang om korte verhalen te schrijven 
over mijn kinderjaren aanhouden. Regelmatig besteedde 
ik daar tijd aan, bezocht plekken uit mijn kindertijd, te-
kende herinneringen op, interviewde mensen die ik uit die 
tijd kende. Naarmate het aantal korte verhalen toenam, 
ontstond het idee van een boekuitgave, maar dat niet al-
leen, ik vroeg me af: kan dat boek niet de start zijn van een 
reeks, een cyclus die een tijdsbeeld weergeeft en de levens 
beschrijft van meerdere romanfiguren, in samenhang met 
elkaar? Wel zag ik nogal op tegen zo’n onderneming en 
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wantrouwde ik mezelf: zou ik zo’n hachelijke ambitie kun-
nen waarmaken? Een rol speelde ook de volgende overwe-
ging: ik vond het schrijven van steeds een volgend boek 
een enorme opgave. Wat deed ik mezelf steeds weer aan? 
Ik besloot nog maar één boek te schrijven, dat was meer 
dan genoeg. Dat mocht uit meerdere banden bestaan, 
geen probleem. Maar dat het uiteindelijk een cyclus zou 
worden die uit zeven delen zou gaan bestaan: als ik dat 
geweten had, was ik er waarschijnlijk niet aan begonnen. 
Op zeker ogenblik kwam ik zelfs tot de conclusie dat het 
negen delen moesten worden om te kunnen vertellen wat 
verteld móest worden. Dat aantal heb gelukkig kunnen 
terugbrengen tot zeven. Te weinig, maar ik zal het ermee 
moeten doen. Ik heb, dat is duidelijk, soms last van mega-
lomane ambities.

Waarom heet de cyclus Het wolfsbit? 

Aan het einde van De rieten koffer, de novelle waarmee de 
cyclus begint, kijkt vader Albert Pafort naar de koffer die 
gepakt is voor zijn zoon Henri. Hij staat er nog altijd niet 
achter dat de jongen  naar het seminarie vertrekt, want 
hij is er van overtuigd dat Henri zich niet aan de discipli-
ne van een school kan onderwerpen. In de novelle wordt 
dat als volgt verwoord: ‘De kapucijnen vergisten zich. Ze 
dachten dat ze Henri wel even zouden temmen. Ze hadden 
geen ervaring met zo’n jongen. Henri was een ontembaar 
beest, opgegroeid in het wild. Die moest je een wolfsbit 
aanmeten, zodat het pijn deed als je hem strafte wanneer 
hij niet gehoorzaamde. Flink aan de teugels trekken, tot 
het bloedschuim op zijn bek stond. Die kop moest naar 
de grond, als teken van overgave. Zelfs hij, Albert, die er 
bovenop zat en wist hoe hij met opstandige figuren moest 
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afrekenen, had Henri niet mak gekregen. Waar begonnen 
ze aan?’

Ik heb het woord ‘wolfsbit’ ooit gehoord of gelezen, 
maar ik weet niet waar of wanneer. Het staat niet in de 
Van Dale en Google geeft geen treffer. Het betekent: bit 
met hoekige tanden dat een hardgebekt paard inkrijgt om 
het te laten gehoorzamen. Een paard is hardgebekt als het 
niet reageert op aanwijzingen met de teugels of zich verzet. 
Trouwens: ‘hardgebekt’  staat ook niet in de Van Dale.

De titel Het wolfsbit verwijst naar de vrijheidsdrang en 
het verzet van de naoorlogse generatie. De kinderen van 
na de Tweede Wereldoorlog kunnen zich niet identifice-
ren met de levenswijze van hun ouders die zich hebben 
laten knechten door kerk en staat. Ze keren zich af van 
de misstanden die ze waarnemen: kolonisatie, vrouwen-
onderdrukking, armoede in de Derde Wereld, oorlog. Ze 
wijzen  de verstikkende burgerlijke cultuur van hun ou-
ders af. Henri’s vader meent te weten hoe kinderen die 
zich tegen hun opvoeding verzetten, behandeld moeten 
worden: hard aanpakken. Een wolfsbit indoen. De drang 
naar vrijheid zet zich door in de hele cyclus, in het leven 
van bijna alle personages is die drang te herkennen.

Vrijheidsdrang is dus het hoofdthema. Wat zijn de be-
langrijkste motieven?

De thema’s en motieven zijn talrijk. Dat is het voordeel dat 
een cyclus heeft boven een roman. Er is meer ruimte om 
thema’s en motieven uit te werken. 

Vrijheidsdrang is de ene kant van de medaille, de andere 
is: zingeving. Vóór de Tweede Oorlog kregen de mensen de 
zin van het leven aangereikt: gehoorzamen aan de wetten 
van kerk en staat. Een leven was zinvol als de zegen van God 
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en de wetgever er op rustte. Een uitgebreide regelgeving 
wees de weg. Voor de generatie na de Tweede Wereldoorlog 
was er geen gezag meer en God was dood. Dat is sindsdien 
niet meer veranderd. De zin van het leven moet zelf ontdekt 
worden of er moet zonder zin geleefd worden. De vraag die 
als het hoofdthema van de cyclus gezien kan worden, is: 
hoe leiden we een leven dat we als zinvol kunnen ervaren in 
een wereld die geen zin heeft? Elk personage geeft een eigen 
antwoord op die vraag. De tweede vraag is: hoe ontkomt 
een mens aan waanzin als er geen zin wordt ervaren? 

Andere thema’s zijn: de zoektocht naar oorsprong in al 
zijn vormen (afkomst, eigen identiteit, oorsprong van het 
leven, het heelal), kameraadschap, de kracht en noodzaak 
van de illusie, reizen, natuur, de kunsten waaronder de li-
teratuur, schilderkunst en fotografie, liefde, overspel, seks 
en erotiek, valkerij, vergankelijkheid, schrijven, geloof, 
verlangen naar het onbereikbare, de dood. 

Een thema dat herhaaldelijk aan de orde komt, is de 
functie van het geheugen en het belang ervan in het leven 
van een mens. Zonder geheugen geen eigen verhaal, geen 
herinnering, geen samenhang, geen plan, geen weg, geen 
verleden, geen toekomst, geen wetenschap, geen boek, 
geen film, niets, helemaal niets. Een van de hoofdpersona-
ges, Henri, heeft een abominabel geheugen. Dat bepaalt  
zijn leven. Ik heb me er altijd over verwonderd dat er zo 
weinig aandacht is voor de functie en het belang van het 
geheugen. 

In hoeverre is de cyclus autobiografisch? 

Dat is voor elk boek verschillend. Bij het schrijven van De 
kleine jongen en de rivier heb ik me zo dicht mogelijk bij 
de werkelijkheid gehouden, maar laat ik ook de verbeelding 
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wel eens haar gang gaan. In Het einde van de eeuwigheid laat 
ik fictie een rol spelen, zoals het bestaan van een geheim ge-
nootschap van jongens die zich de Anulisten noemen en de 
brand die het gebouw in de as dreigt te leggen. Ik laat daarbij 
ook de ‘dode wereld’, een gebouw van stenen en cement, in 
opstand komen tegen een te lang volgehouden traditie. Karl 
Marx Universiteit is gebaseerd op een historische werkelijk-
heid, namelijk de Mei-revolutie in Parijs en bezetting van de 
Katholieke Hogeschool Tilburg, maar het hoofdpersonage 
Fedde Reephof, journalist, is volledig fictie. In elk boek ver-
houden werkelijkheid en fictie zich anders tot elkaar. 

Ik vind het prettig om de werkelijkheid als fundament 
te nemen. Ik houd niet van boeken die volledig verzon-
nen zijn, tenzij het om kinderboeken of stripverhalen gaat. 
Maar ik houd ook niet van boeken die volledig op de wer-
kelijkheid gebaseerd zijn. De werkelijkheid is het geraam-
te, de ruggengraat van een roman, fictie is het bloed dat 
door de aderen van het boek stroomt, dat leven en warmte 
aan het verhaal geeft. Een roman is geen geschiedenisboek 
en ook geen fantasieverhaal. Werkelijkheid en fantasie 
hebben elkaar nodig. Een boek dat volledig op fantasie 
gebaseerd is, is saai. Ik ben ervan overtuigd dat een lezer 
voelt wanneer het verhaal dat in een boek verteld wordt, 
volledig verzonnen is. Als kind had ik dat al: Arendsoog en 
Pim Pandoer konden me maar matig boeien, en Karl May 
helemaal niet. Maar een detective die zich in de kroch-
ten van Shanghai afspeelde, in stinkende opiumkitten en 
steegjes met messentrekkers en giftige kreupelen, die een 
indringend en waarheidsgetrouw beeld gaf van een verre 
stad in een onbekend werelddeel, zoog me helemaal mee. 
Een roman moet meer bieden dan een verzinsel. Die moet 
de lezer op verschillende niveaus een verhaal vertellen. Het 
leven zelf moet er in herkend worden.
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De cyclus begint en eindigt in het dorp Avendonk, dat 
voor Liempde staat. Wat is je relatie met Liempde?

Liempde wordt het mooiste dorp van de Meierij van Den 
Bosch genoemd. Het heeft zijn oude kern vrijwel onge-
schonden weten te bewaren en in de loop van jaren zijn 
alle, oude, vervallen panden, vooral boerderijen, opge-
knapt. Het was een gemeenschap van boeren en klompen-
makers. De klompenmakerijen zijn verdwenen, maar niet  
de populieren die vroeger het hout leverden voor de klom-
pen. Overal zie je landschappen met rijen populieren, 
langs de wegen, in de dreven, bij de rivier de Dommel. 

Wanneer ik aan Liempde denk, klim ik via de wentel-
trap in de kerktoren omhoog en kijk door de galmgaten 
uit over straten, huizen, boerderijen en bossen en voel ik 
me een vogel. Daar had ik het zicht dat de kauwtjes had-
den die om de toren vlogen en vandaar vloog ik met Peter 
Pan en Tinkelbel mee om door de nacht te reizen en avon-
turen te beleven. Daar beneden ook zwierf ik ergens zelf. 
Als ik kans kreeg ontsnapte ik van huis, pakje boterham-
men en flesje thee in mijn jaszakken, en zwierf over velden 
en door bossen om dingen te ontdekken en de verte op te 
snuiven. Maar ik zat ook samen met enkele zusjes in de 
salon bij de haard het laatste Winterboek te lezen, verha-
len over walvissen, cowboys en lucifermannetjes, waarna 
we het avondgebed moesten opzeggen, een lepel levertraan 
kregen en een snoepje om de vieze smaak van de traan weg 
te zuigen. Dat is Liempde voor mij. 

Die tijd ervaar ik als een idylle, ook al was er veel geweld 
in het leven van een kind, meer dan nu. Maar de mens 
idealiseert en dat sta ik mezelf toe. Ik herinner me vooral 
de zwerftochten, alleen of met vriendjes, de leesavonturen 
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op de schoolbanken of thuis, de films met de Dikke en de 
Dunne in het parochiehuis en het toneelstuk Repelsteeltje. 
Ik had op het seminarie erg veel heimwee naar huis, naar 
Liempde, en nadat ik het dorp jarenlang niet gezien had, 
mijn ouders verhuisden naar Best, begon ik er weer naar 
toe te gaan, op de fiets, soms met de auto en ik maakte 
als ik in de buurt kwam en tijd had, altijd een omweg om 
langzaam door het dorp te rijden en in me op te nemen 
wat veranderd was en wat hetzelfde was gebleven. Ik be-
zocht vaak het kerkhof en het graf van mijn eerste vriend-
je, Bertje, die stierf toen hij drieëneenhalf was. Gelukkig 
is dat graf er nog altijd. Er liggen nogal wat graven van 
mensen die ik ken uit mijn kindertijd, zoals dat van Joke. 

Mijn verleden is een bezit dat ik bij me houd. Wat is 
verdwenen, breng ik weer tot leven. Ik maak verhalen van 
mensen, want alleen wie een verhaal wordt, blijft leven. Ik 
ervaar mijn schrijven als een vorm van trouw.  

Ik heb me wel eens afgevraagd waar ik begraven wil 
worden. En dan denk ik: begraaf mijn lichaam in Til-
burg, mijn hart in Liempde, mijn linkervoet op Ithaka, de 
woonplaats van Odysseus, en mijn rechtervoet in Cuzco. 

Wat kan de lezer verwachten van de cyclus als geheel? 
Zit er een verhaal in dat zich steeds verder ontwikkelt 
in de opeenvolgende delen? 

In de cyclus wordt niet één verhaallijn afgewikkeld die 
onafgebroken te volgen is van deel 1 tot en met deel 7. 
Personages duiken op en verdwijnen en niet hun volledi-
ge leven wordt uit de doeken gedaan. In De kleine jongen 
en de rivier is Henri Pafort het hoofdpersonage. In deel 
2 worden andere personages opgevoerd. Henri Pafort is 
dan niet meer dan één van de personages. In deel 3, Karl 
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Marx Universiteit, komt Henri Pafort maar één keer voor, 
tijdens een simultaan-schaakwedstrijd tegen grootmeester 
Jan-Hein Donner. In volgende delen wordt hij opnieuw 
een hoofdpersonage, maar het panorama heeft zich fors 
verbreed en er worden verschillende verhaallijnen gevolgd. 
Zoals in het werkelijke leven ontmoet de lezer personages 
en neemt aan het eind van het verhaal afscheid voor onbe-
paalde tijd. Hij weet niet hoe en wanneer hij het personage 
opnieuw zal aantreffen. De cyclus lezen is als het doorbla-
deren van een foto-album: op elke volgende omgeslagen 
pagina staan nieuwe foto’s, maar we weten van tevoren 
niet welke. 

 In het laatste deel, De terugkeer, is Henri Pafort naar 
Avendonk, het dorp waar hij opgroeide, teruggekeerd, ver-
blijft daar drie maanden en kijkt om naar zijn leven en dat 
van anderen. Dat is het einde van de cyclus en daar komen 
de uitgezette lijnen samen. 

Hoe verhoudt de cyclus zich tot de Nederlandse lite-
ratuur en in het bijzonder tot De tandeloze tijd van 
A.F.Th. van der Heijden? 

Er zijn verschillende typen lezers en dat geldt ook voor 
schrijvers. Zo zijn er lezers die snel en veel lezen en schrij-
vers die snel en veel schrijven. Ik was stomverbaasd en vol 
bewondering toen ik lang geleden alweer las dat Adri van 
der Heijden zes elektrische typemachines op diverse tafels 
in één vertrek had staan en gewoon was om als hij enige 
tijd op een machine aan een manuscript gewerkt had, op 
te staan en aan een andere tafel aan een andere typema-
chine aan een ander manuscript verder te werken en zo de 
hele dag en week en maand en het hele jaar door. Toen hij 
ervan ‘beschuldigd’ werd dat hij wel heel veel schreef, kon 
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het niet een paar gram minder, antwoordde hij: ‘Ik heb het 
recht om acht uur per dag te schrijven. Dat recht kan nie-
mand mij ontnemen.’ Ook maakt Van der Heijden maar 
drie versies van een manuscript, soms zelfs maar twee. Sa-
lieri riep toen hij een handgeschreven partituur van Mo-
zart zag: ‘Maar daar staat geen enkele doorhaling in! Hoe 
is het mogelijk? Waarom is deze man met zo’n monsterlijk 
talent begiftigd en gaat alles hem zo makkelijk af terwijl ik 
als een idioot moet worstelen om iets op papier te krijgen?’ 
Hij nam het God kwalijk dat hij anderen zo bevoorrecht-
te. Van der Heijden is Mozart. En hij heeft de energie van 
een heel middeleeuws klooster vol monniken die manus-
cripten vervaardigen. 

Ik schrijf veel trager en moeizamer. Ook moet ik dikwijls 
herlezen, want ik vergeet weer wat ik geschreven heb. Ik 
heb een zeer slecht geheugen. Misschien is dat een van de 
redenen dat ik de werkelijkheid als uitgangspunt neem: de 
werkelijkheid is concreet en blijvend, die vergeet ik niet zo 
snel. Wat ik bedenk, moet ik opschrijven, maar vergeet ik 
toch. Mijn cyclus komt dus moeizaam tot stand, brokstuk 
bij brokstuk en slokt veel tijd op, zoveel tijd dat ik niet 
veel kan lezen. Lezen deed ik vroeger, nu nog maar af en 
toe. Dat is ook de reden dat ik het werk van Adri van der 
Heijden niet volg. Niet omdat ik zijn literaire werk niet 
bewonder, nee, eenvoudig omdat het me niet lukt. Ik las 
drie boeken van hem, waaronder Onder het plaveisel dat ik 
meenam op een reis door Peru en Bolivia. Vallende ouders 
is ook een prachtig boek, al vond ik het wel vreemd dat hij 
zijn drankzucht toeschrijft aan rivaliteit met zijn vader. 

Als de vraag luidt: ben je geïnspireerd tot het schrijven 
van de cyclus Het wolfsbit door Adri van der Heijden en 
ben je door hem beïnvloed, is het antwoord: nee.  
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Een andere interessante vraag zou zijn: waarom zijn 
het allebei Brabanders die zich aan een cyclus waagden? 
Heeft het katholicisme hiermee van doen of het karak-
ter, de volksaard van de Brabander? Opvallend is dat in 
het verleden vele goede wielrenners uit Brabant kwamen, 
kijk alleen al naar de toptalenten die het plaatsje Sint Wil-
lebrord opleverde. En opmerkelijk is ook dat een onwijs 
groot aandeel aan gouden en zilveren plakken op diverse 
Olympische Spelen werd behaald door Brabantse atleten. 
Wat betekent dat? Ik denk: Brabanders schrikken nergens 
voor terug. Ze zien geen beren op de weg, staan niet stil 
bij de mogelijkheid dat iets zou kunnen mislukken of kei-
hard tegenvallen. Het zijn kinderen, naïef en grenzeloos 
tot diep in hun ziel. Als je aan ze vraagt: ‘Maratonnetje 
lopen?’ antwoorden ze: ‘Leuk!’ en zijn al weg. Ze denken 
er helemaal niet aan dat het om 42 kilometer gaat, dat ze 
werkschoenen aanhebben en dat windkracht 11 is voor-
speld. Vrolijk rennen ze tussen de blikseminslagen door. 
Ze zien geen problemen en geen gevaar. Weten niet wat 
ze wel en niet kunnen. Of wat hoort. Daarom doen ze 
wonderlijke, absurde dingen.   

Waarom heb je sommige delen gepubliceerd onder het 
pseudoniem Tymen Trolsky? 

Ja, dat is een zonderlinge kwestie. We spraken over Mar-
tin Ros. En dat hij zei toen hij te horen kreeg dat ik een 
manuscript had liggen: ‘Stuur maar op. Dat publiceer ik 
ongezien.’ Ik stuurde hem het wordbestand van de roman 
en teksten voor de aanbiedingsbrochure van Uitgeverij As-
pekt en de achterkant van het boek. Twee weken later viel 
de dummy in de bus. Wat was dat nou weer? Op de titel-
pagina van het manuscript had ik auteur Jasper Mikkers 
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geschreven. Maar op de voorkant van de dummy stond 
‘Tymen Trolsky’. Ik liet Martin weten dat ik afscheid had 
genomen van het pseudoniem. Tymen Trolsky was dood 
en begraven. ‘Wie is die Jasper Mikkers in Godsnaam?’ 
vroeg Martin mij in een brief. ‘Een uit de klei getrokken 
boer uit Zeeland? Niemand kent Jasper Mikkers. Tymen 
Trolsky, die is beroemd. Die zegt de mensen iets. Die moet 
op het boek.’

Ik ging dat niet winnen, tenminste niet als ik geen ru-
zie wilde krijgen met Martin. Ik vroeg vrienden om raad. 
Wat moet ik doen? Ik kreeg tegenstrijdige antwoorden. ‘Ik 
snap dat je dat wilt. Maar Martin Ros heeft ook gelijk.’ 
Ook gelijk? Dat is geen goed Nederlands, of wel? Toch 
legde ik me er bij neer.

Martin is nu dood. Al ben ik er niet gerust op. Wat als 
hij toch op een of andere manier verneemt dat Trolsky nu 
echt doodverklaard is en de naam Jasper Mikkers op de 
boeken prijkt?

De delen van de cyclus hebben niet allemaal dezelfde 
vorm. Roman, kort verhaal, novelle. Waarom niet ge-
woon zeven romans? 

Ja, dat klopt. Bij het schrijven van Het wolfsbit heb ik al-
lerlei literaire genres toegepast. Misschien gaan poëzie en 
toneel ook deel uitmaken van de cyclus. 

Toen ik overwoog een cyclus te schrijven, stelde ik me 
de vraag: waarom zou ik me beperken tot het schrijven van 
romans? Voor de lezer is het interessant om afwisseling aan 
te treffen in de delen, dus meerdere genres tegen te komen. 
Dat zou het schrijven ook voor mij spannender maken, 
want het is een uitdaging om al die genres te beoefenen. 
Het idee om poëzie toe te voegen, had ik al lange tijd. 

15) 



– 77 –

Ik kwam dat voor de eerste keer tegen in Doctor Zjiva-
go, een roman van Boris Pasternak. Die eindigt met een 
reeks van vijfentwintig gedichten die nauw met de roman 
verbonden zijn. En evenals Doctor Zjivago is Het wolfsbit 
opgebouwd uit scènes, fragmenten. Een personage duikt 
op in verhaal of novelle of roman en verdwijnt. Wanneer 
hij opnieuw verschijnt, is hij verder in zijn leven. De lezer 
moet zelf de periode tussen de fragmenten invullen. Alleen 
Henri Parfort wordt vrij nauwkeurig gevolgd, maar ook 
bij hem zijn er hiaten. De cyclus is geen biografie en geen 
historisch werk en beslaat 100 jaar. Het is niet interessant 
om elk detail weer te geven. 

Een voordeel van de losse structuur van Jonge beloften en 
Een late Goya is dat ik te allen tijde een nieuw hoofdstuk 
aan toevoegen. Ik weet niet af ik dat zal doen. Maar het 
kan, bij elke herdruk. 

Wat is het dat iemand er toe beweegt de helft van zijn 
leven aan schrijven te wijden, ik zou bijna zeggen: op 
te offeren? En daar mee door te gaan, ook al moeten we 
onderdehand van een bejaarde auteur spreken?

Dat vraag ik me ook wel eens af. Ik ervaar het niet als 
opofferen, al is het soms behoorlijk zwoegen, ‘stoempen’ 
zoals Belgische wielrenners zeggen, vooral als ik een boek 
opnieuw helemaal moet doorwerken.

Over de redenen waarom ik schrijf, de drijfveren, heb 
ik jaren geleden enkele notities gemaakt en die op mijn 
website gezet onder het kopje ‘Jasper/Waarom ik schrijf ’. 

In het kort kan ik het zo omschrijven. Het gaat om de 4 
b’s. In 1990 maakte ik een reis door Australië. Bij een au-
totocht van Darwin naar Cairns vertelde de chauffeur dat 
het in het leven van de Australische man om de 3 b’s draait: 
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barbie, barbecue and beer. Bij mij gaat het als schrijver om 
de 4 b’s: beleven, beschrijven, begrijpen, bestaan. Door te 
beschrijven wat ik beleefde begrijp ik wat ik beleefde en 
daardoor besta ik. Door te schrijven krijg ik inzicht in wat 
er zich op het ondermaanse afspeelt en in mijn eigen leven. 
Daar komt bij: alleen wat opgeschreven is, heeft plaatsge-
vonden. Alleen door te schrijven heeft iemand echt bestaan. 
Wat niet heeft plaatsgevonden, maar is opgeschreven, bij-
voorbeeld de zwerftocht van Odysseus in de Odyssee, is 
daardoor gaan bestaan.

Maar waarom op mijn leeftijd nog een cyclus schrijven? 
Dat hoort toch niet? 

Op de eerste plaats dit: ik heb helemaal niet het gevoel 
dat ik oud ben. En ik houd ervan te leven alsof ik het eeu-
wige leven heb. Mijn vader werd bijna 92 jaar. De zoon 
wordt ouder dan zijn vader, daar mag ik van uitgaan. Ik 
heb dus zeker nog twintig jaar. Die ga ik niet doorbrengen 
in een fauteuil bij het raam.

Maar waarom toch die cyclus nog schrijven? Het is op-
nieuw Martin Ros geweest die heeft ingegrepen. Ik was 
in december 2020 op zijn begrafenis, in Amersfoort. Hij 
overleed aan corona. Daar trof ik jou aan, Perry, sinds 20 
jaar mijn uitgever. Je vroeg: ‘Die cyclus van jou, komt daar 
nog wat van?’ Het was alsof Martin Ros uit zijn kist was 
opgestaan om nog één keer een sterveling op zijn belof-
te, ooit aan de literatuur gedaan, te wijzen. ‘Een opkontje 
kun je wel gebruiken,’ zo zei hij dat altijd. Ik stamelde: 
‘Oh, nou ja, ik zal kijken.’ Het idee de cyclus af te maken 
was in de loop van jaren naar de achtergrond verdwenen. 
Het laatste deel, Karl Marx Universiteit, was tien jaar ge-
leden verschenen. Het vervolg, drie novellen met de titel 
Drie liefdes, had  ik een vijftal vrienden laten lezen. Het 
had een matige respons gekregen. Er toch mee doorgaan? 
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Ik legde het manuscript op een kastplank en het bleef daar 
liggen. Ik schreef regelmatig een nieuw verhaal, maar puur 
om het plezier, voornamelijk over mijn kinderjaren. Aan 
publicatie dacht ik niet meer. Het was prima zo: lekker 
rustig aan wat verhalen werken. Een mooie manier ook 
om corona door te komen. 

En daar trof ik Martin Ros opeens weer op mijn pad 
aan, onherstelbaar levend, ook op zijn begrafenis. 

Ik heb twee weken nagedacht. Gekeken wat al geschre-
ven was van de nog te verschijnen drie delen. Ik had veel 
teksten liggen, maar ik zou er nog meer moeten schrijven. 
Tegen mijn vriendin en mijn vrienden zei ik dat alleen een 
gek zoiets zou ondernemen, dat het waanzin was de cyclus 
af te maken. Ik begon her en der wat toe te voegen aan 
bestaande verhalen en aan het eind van de twee weken, 
schreef ik jou, Perry, een mail: ‘Oké dan. Ik ben ermee 
begonnen.’

Wat hoop je na te laten en neer te zetten met je boe-
kenreeks?
 
Ik wil een beeld geven van de idealen en drijfveren van 
de generatie van na Wereldoorlog II. Omdat ik daar zelf 
toe behoor en van die generatie het meest weet en bij het 
schrijven uit eigen ervaringen kan putten, heb ik voor die 
generatie gekozen. Romans houden zich meestal bezig met 
een periode in het leven van een of meer personages. Ik 
wil verder gaan, levens volgen van de wieg tot het graf. 
De cyclus beslaat honderd jaar, om precies te zijn 102 
jaren, van 1918 tot 2020. 1918 is het geboortejaar van 
de vader van Henri Pafort, een van de hoofdpersonages. 
2020 is het jaar waarin de coronapandemie toesloeg en 
levens beëindigde. Maar mijn ambities reiken verder. Ik 
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wil ook werelden bewaren die in de storm van de tijd zijn 
verdwenen. Een vriend die De kleine jongen en de rivier 
las, zei: ‘Er is zo nooit over een kind dat na de oorlog op-
groeide geschreven en dat kan ook niet meer. De generatie 
die die tijd meemaakte, is aan het verdwijnen. Dit is de 
laatse streekroman.’ Ik vind niet dat De kleine jongen en 
de rivier een streekroman is, maar ik weet wat hij bedoelt. 
In deze roman worden de jaren vijftig uit de vorige eeuw, 
net na Wereldoorlog II, beschreven en dat door de ogen 
van een kind. Dat kan niemand meer, want die generatie 
sterft uit. Voor Het einde van de eeuwigheid geldt hetzelfde 
en ook voor Karl Marx Universiteit. In beide boeken treft 
de lezer een wereld aan die nooit beschreven is en waaraan 
geen andere auteur nog een roman zal wijden, namelijk 
de wereld van het katholieke klein-seminarie dat midden 
zestiger jaren van vorige eeuw ophield te bestaan en die 
van de studentenrevolutie eind jaren zestig van dezelfde 
eeuw. Deze boeken zijn niet alleen spannende romans, 
maar hebben ook een grote historische waarde. Om kort 
te gaan: mijn doel bij het schrijven was tweeledig: levens in 
beeld brengen en werelden die bestaan hebben, behoeden 
voor vergaan. 

Wat heeft het schrijven van de cyclus jou geleerd? Hoe 
bijzonder zijn jouw kinderjaren geweest, jouw jeugd? 

Mijn kinderjaren waren tegengesteld aan mijn jeugd. 
Kindertijd: zwerven, bij boeren logeren, mijn eigen gang 
gaan. Het seminarie: opsluiting. Maar toch, ook op het 
seminarie zocht ik naar vrijheid, al beleefde ik die voor-
al in boeken en hardlopen. Het is onvoorstelbaar dat ik 
niet van het seminarie werd gestuurd. Ik sloop ’s nachts 
dikwijls het gebouw uit omdat ik niet kon slapen. Sjek-
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kies rokend dwaalde ik over de sportterreinen en speurde 
naar nachtdieren. Ook studeerde ik dikwijls ’s nachts in 
een klaslokaal of bezemkast ergens in het gebouw omdat 
ik er tijdens de studie-uren niet in geslaagd was alle stof 
voor een proefwerk onder de knie te krijgen. Ik kreeg het 
voor elkaar dat ik een kamertje op een brandgang hoog 
in het gebouw mocht gebruiken om muziek te draaien, 
dieren te houden, te lezen en, wat verboden was, ’s nachts 
te studeren. Ik werd nooit betrapt, wat een wonder was. 
Ik was koppig en eigenzinnig. Masturbeerde veel, maar 
dat was iets wat veel meer voorkwam onder de jongens 
dan ik me bewust was. Als ik eraan terugdenk, vind ik 
het onbegrijpelijk dat ik niet van school gestuurd ben. Ik 
heb geprobeerd er een uitleg voor te vinden. Het was waar 
dat ik een serieuze leerling was. En ik las al in klas drie en 
vier volwassenenliteratuur en hield me bezig met filosofie 
en sociologie. Misschien dat dat zonder dat ik dat wist 
indruk maakte. Misschien ook had ik meer of minder een 
beschermde status doordat ik een oom had die kapucijn 
was en tijdens mijn opleiding enkele jaren in het klooster 
woonde dat bij het seminarie hoorde. Misschien moet ik 
dat nog navragen, maar waar. Alle leraren die ik op het 
gymnasium had, zijn dood en ook alle surveillanten. Aan 
het eind van de cyclus gaat een van de personages naar 
een kerkhof. Daar zijn alle namen van zijn leraren in een 
plaat cortenstaal gebrand en hij bedankt hen voor wat ze 
voor hem deden. Zij maakten zijn leven rijk, gaven hem 
toegang tot zijn latere leven.




