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boek, daar staat alles al in. Het hoeft niet meer.’
Gelukkig was dat niet waar, anders had het me 
meteen, in zo’n vroeg stadium al, mijn kost-
winning gekost. Er zijn schrijvers die telkens 
weer een totaal ander boek proberen te schrij-
ven - om dan aan het eind van hun leven tot 
de slotsom te komen dat ze eigenlijk altijd aan 
hetzelfde boek hebben voortgebouwd. Ik zag 
die bui al na mijn eerste mislukte roman han-
gen. Ik heb het procedé omgedraaid. Omdat ik 
wist dat het op Dat Ene Boek uit zou draaien, 
ben ik me daar met De tandeloze tijd alvast op 
toe gaan leggen. De eerstgenoemde schrijver 
ontdekt uiteindelijk de onontkoombare een-
heid in zijn beoogde diversiteit. Ik ben dus 
meer iemand die de te verwachten eenheid 

nie geweeten hebbe dè d’r sprake waar van unne 
roeispaon, umda-t-ie’t verhaal nie geleezen ha, 
de gaperd. Daordur zen al die kafte wèl opnijt ge-
drukt moete worre…
Adri bleek toen al mee unne sympathieke wèrme 
mins! 

Ongeveer de helft van onze schriftelijke vragen 
zijn in de vorige twee edities van Brabants be-
antwoord. Hier volgt het derde kwart van het 
uitgebreide schriftelijke interview met Neder-
lands meest gerenommeerde prozaschrijver:

Heb je ooit kunnen bevroeden dat je zo’n indruk-
wekkend oeuvre bijeen zou schrijven?

In de zomer van 1972 schreef ik in de tuin van 
mijn ouders te Geldrop mijn eerste roman, 

Bejaardentehuis op het Dak van de Wereld, die ik 
nog eens bij wijze van curiositeit hoop te pu-
bliceren. Ik kon me, twintig jaar oud, niet voor-
stellen dat iemand een boek zou schrijven waar 
niet ‘alles instond’. Ik stelde me voor dat ik een 
jaar later, na de succesvolle publicatie, in een 
wit zomerpak compleet met zwierige hoed, in 
Nijmegen langs de caféterrassen zou flaneren 
en minzaam de complimenten van de daar ge-
zetenen in ontvangst zou nemen. ‘Ach, jongen, 
schrijf toch nog eens zo’n boek... je kunt het.’ 
En dan ik: ‘Het spijt me, mevrouw, maar dat 

missen. Tot ons grote genoegen werden we in 
2016 wederom ‘verzocht’; nu voor de feeste-
lijkheden rond de vijfenzestigste verjaardag 
van de grote schrijver in Paradiso in Amster-
dam. We konden het niet laten ook daarvan in 
onze dialectcolumn gewag te maken:

Wij wiere verzocht nor Amsterdam te komme 
um de verjaordag van Adri’s mee te viere! Irdaags 
kùmt z’n boek ‘Kwaadschiks’ op de mèrt èn dè 
moete wij zeeker ok wir leeze, want ons Bèt èn ik 
zen van begin af bèij groote fans van A.F.Th. van 
der Heijden. We kunnen ’m bekant nie béhaauwe 
mi leeze, mar we probeeren ’t wèl. 
Adri is van Gèldrop èn leest gèire Brabants, hi-t-
ie ons vrouwke oit verteld. Zoo helt ie dan ok z’n 
‘vòddertaol’ nog ’n bietje bé. Vur hum trouws nèt 
ès vur ons vrouw gin modèrn, digitaal gedoe. Nee, 
hij is, krèk ès de ons, ‘digibeet’. ’t Kùmt ’r op neer 
dè ons vrouw èn Adri nog gewoon mi de haand 
brieve nor mekare sture! Zé in ’t Brabants en hij 
in ’t Neederlands. Zen brieve zitten dik vol zèlfspot 
en humor. Ons vrouw vertelt vurral vroleke dinger 
èn stuurt dikstented wè schilderwèrk èn krantegrèij 
mee wè over Adri’s gi.

Over het verjaardagsfeest in Amsterdam schre-
ven we later nog:

Adri wier 65! Wij dinne mi d’n trein nor ’t groote 
gebeure èn kwame mooi op ted òn. We han goei 
plòtse, aachter alterand beroemd grèij, zoowès 
minister Bussemaker, Jan Siebelink, Cees Noote-
boom, Anna Enquist, Frank Lammers, André van 
Duren èn weet ik wie allemòl meer. 
’t Waar fijn um Van der Heijden mi z’n knap wef-
ke Mirjam van dichtbeij mee te make. 
In 1996 hi ons vrouw ’n boek van Adri’s meuge 
illustreere mi tien aquarèlle en ’ne kleurenumslag. 
’t Hiette ‘De gebroken pagaai’. D’n ùitgeever ha 
daor ‘De gebroken papagaai’ van gemakt. Hij zal 

Hoe meer je leest van A.F.Th. van der 
Heijden, hoe duidelijker het wordt dat 

hij werkelijk van alles literatuur kan maken. 
In het leven van de personages uit zijn werk 
duiken regelmatig actuele gebeurtenissen op. 
Ook over de vliegramp met de MH 17 gaat hij 
een boek publiceren. In NRC verscheen al een 
zestigdelig feuilleton over dit gegeven onder 
de titel President Tsaar op Obama Beach. On-
dertussen is dit werk ook als speciale editie in 
boekvorm verschenen. Hierin heiligt hij het le-
ven in de dood; hij laat zijn gestorven zoon To-
nio zelfs herleven. De uitgave kreeg het predi-
caat ‘een actuele vertelling over schuld, schijn 
en straf’. Het tekent de onverschrokkenheid 
en de vaardigheid van de auteur om over zo’n 
pijnlijke gebeurtenis een spannende roman te 
schrijven. Schier elke emotie weet hij te vatten 
in prachtige woorden.
The bare bones style is niet aan hem besteed. Hij 
moet niets hebben van uitgebeende taal, van 
korte zinnen en zuinige bewoordingen. Bij 
een goed verhaal hoort royaal vertelplezier en 
dat levert schitterende literatuur op. 
Het oeuvre van A.F.Th. van der Heijden is on-
dertussen zo indrukwekkend dat er eindeloos 
over gepubliceerd kan worden. Wij droegen 
een bescheiden steentje bij en schreven onder 
de schuilnaam Klaas van Bètte bij herhaling in 
dialect over Adri in weekblad De Brug. (Meest-
al omdat we door hem genodigd werden voor 
een feestelijke aangelegenheid.)

Toen ons vrouwke de bus gelicht ha, fleurde ze inn-
ins òlling op èn krèijde: ‘Adri kregt de P.C. Hooft-
prijs en nóddigt ons allebèij ùit; we meuge nor ’t 
Letterkundig Museum in D’n Haag!! Hij is d’n 
beste schreijver van hil ’t laand!’ 

Het was een bijzondere en aangename gebeur-
tenis die we voor geen goud hadden willen 

Interview met A.F.Th. van der Heijden (3)
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In de nog te verschijnen 
roman De IJzeren Man 
voer ik, naar een waarge-
beurd verhaal, een jongen 
op die na misbruik op 
een seminarie in een ka-
tholiek ziekenhuis werd 
gecastreerd, omdat hij het 
‘allemaal wel zou hebben 
uitgelokt’.
Ik was zeer verguld met 
het compliment van ‘pro-
fessor Jos’ aangaande ‘Ge-
dichten Gods’.

Misschien een impertinente 
vraag. Absolutie op voor-
hand… maar katholicisme 
en jodendom…, twee geloven 
op een kussen, daar slaapt de 
duvel tussen… 
Geeft het wel eens complica-
ties in jullie relatie?

Eigenlijk zou tussen onze hoofden op het 
kussen elke nacht een kruisbeeld moeten 

liggen: om mij te herinneren aan mijn af-
komst, en om Mirjam erop te wijzen wat haar 
volk onze Jezus heeft aangedaan, via de willi-
ge genietroepen van de Romeinen. Nee, onze 
verschillende religieuze komaf heeft nooit voor 
complicaties gezorgd. Ik verliet de moederkerk 
voorgoed op mijn veertiende. De ouders van 
Mirjam beleden de joodse gebruiken alleen op 
feestdagen. Toen Mirjams vader na de oorlog in 
Amsterdam arriveerde, met de bedoeling zich 
hier te vestigen, was hij al lang van zijn geloof 
afgestapt, maar in zijn aanvankelijke eenzaam-
heid zocht hij wel contact met geestverwanten 
via sjoel.
De laatste tijd hoor ik Mirjam wel vaker over 
het jodendom reppen, maar dat heeft te maken 
met het boek dat ze over haar vader aan het 
schrijven is. Zijn jeugd, in de buurt van Lem-
berg (later Lvov, nu Lviv), stond natuurlijk aan-
vankelijk in het teken van het joodse geloof, la-
ter in dat van het Rode Geloof: de Sovjet-Unie.

om niet in voetbal te geloven. Die positie aan 
de zijlijn helpt me wel om met een afwijkend 
oog naar een wedstrijd te kijken. In een toe-
komstig deel van Homo duplex staat een be-
schrijving van het fenomeen De Muur, die ik 
niet met droge ogen kan lezen.

Heb jij ooit aan den lijve last gehad van het ka-
tholicisme in Brabant? Het zou ons niets verba-
zen als zo’n mooi manneke door de geestelijkheid 
‘omarmd’ zou zijn. Uit je lucide Kellendonklezing 
‘Gedichten Gods of de Vergrijpstuiver’ kennen we 
je standpunt wel ten aanzien van kerk en paus. 
(Professor Jos Swanenberg noemt de publicatie op 
Twitter ‘Sterk werk! Met ultieme oplossing voor de 
schuld aan misbruik van de RK kerk’). 

Nee, er heeft zich nooit een geestelijke aan 
me vergrepen, al vond ik het doodeng een 

pastoor in de biechtstoel te horen doorvragen, 
steeds gedetailleerder, over de bedreven on-
kuisheid. ‘Alleen, of in commissie met ande-
ren?’ Het heeft mijn vertrek uit de moederkerk 
ongetwijfeld bespoedigd.
Wel kwam ooit, in 1962, een hopman me te na 
in het verlaten basiskamp, toen hij een bij het 
vlotten bouwen opgelopen wond moest ver-
binden. Maar ja, de verkennerij, die beweging 
was natuurlijk ook met een schuimspaan uit 
de doopvont gelicht.

rijder werd. Maar de jongen wist geen maat 
te houden: hij wilde almaar harder, en had op 
den duur aan de fiets niet genoeg. Hij sprong 
met opgevoerde Volkswagens over sloten. Zijn 
leven eindigde inderdaad op hoge snelheid: op 
de vlucht voor de politie, met gedoofde lichten, 
tegen een boom - ongeveer zoals het in Weer-
borstels beschreven staat.
Onlangs stuurde iemand mij een internetver-
haal over oom Willy & Zoon - materiaal dat ik 
graag gekend had ten tijde van Weerborstels. 
Het prikkelde me tot aantekeningen voor een 
eventueel vervolg op die novelle, met een soort 
Max Verstappenachtige kleinzoon van oom 
Willy. Reken er maar op dat die er komt.
Nee, zelf ben ik nooit een wedstrijdfietser ge-
weest, en evenmin een autoracer (ik bezit zelfs 
geen rijbewijs, en laat me altijd prinsheerlijk 
door Mirjam rijden). Ik ben sowieso geen 
sportliefhebber, maar dat belet me niet om, 
indien nodig, over het onderwerp te schrijven. 
Zo komt in toekomstige delen van Homo du-
plex nogal wat voetbal voor, gekoppeld aan hoo-
liganisme. Ja, geschaatst heb ik vroeger wel, op 
de Bronzen Wei, wat ik een mooie benaming 
vond voor een onder water gezet en bevroren 
weiland - totdat ik met mijn magere kennis 
van het Brabants begreep dat het De Baron Z’n 
Wei was (een hint van Gerard van der Vleuten). 
Het meisje waarvoor ik me op de schaatsen uit-
sloofde, bekende later dat ik in haar dagboek fi-
gureerde als ‘vogeltje’, vanwege mijn curieuze 
manier van ‘schetsen’.
Chauvinisme is mij vreemd, op sportgebied 
al helemaal. Als het Nederlands elftal het ver 
schopt op EK (‘88) of WK (‘74, ‘78, ‘10) begin 
ik rond de kwartfinales wel te kijken. Ik maak 
mezelf dan wijs dat ik me nodig moet docu-
menteren voor de voetballerij in Homo duplex. 
Ik vermoed dat mijn geringe interesse voor 
sport voortkomt uit een beroepsdeformatie. Ik 
zoek het verhaal, en in een voetbalmatch mis 
ik nou juist het epische, tenzij je het abstract 
opvat, ongeveer zoals een Heilige Mis is gewor-
den tot abstract theater.
‘Ik mis het verhaal in voetbal,’ zei ik ooit bij Je-
roen Pauw, die onmiddellijk terugkaatste: ‘Ja, 
maar het is wel met een heleboel emotie om-
geven.’
Dat klopt. Zoals het wel degelijk ook met ver-
halen omgeven is, maar dan hebben we het 
over de levens van de spelers, hun vrouwen, 
hun kinderen, hun verdampte kapitaal, een 
losgeraakte veter etc. Ik krijg soms het gevoel 
dat ik mezelf in de positie van een buitenstaan-
der heb gemanoeuvreerd, dat het asociaal is 

vooropstelt, en daarbinnen 
zo veelzijdig mogelijk pro-
beert te zijn. Dat wil niet 
zeggen dat je jezelf onmo-
gelijk nog kunt verrassen. 
Je weet tevoren nooit hoe 
en waar en wanneer de oc-
topus zijn tentakels zal uit-
slaan, en wie hij ermee zal 
wurgen - en toch is hij van 
meet af aan al de octopus. 
(Het dier bezit in heel z’n 
onberekenbaarheid ook 
nog eens drie verschillen-
de harten - wat het gemeen 
heeft met het gemeentewa-
pen van Geldrop.) Vandaar 
zo’n aftakking als Homo 
duplex. Als de octopushar-
ten staan voor de cycli, dan 
kan er dus nog een derde 
cyclus worden ingewacht. 
Zei hij dreigend.

Je bent gehuwd met journaliste/schrijfster Mirjam 
Rotenstreich. Vermoedelijk staat jullie beider le-
ven helemaal in het teken van schrijven. Je zult 
nauwelijks tijd over hebben, maar je schrijft af en 
toe over sport. Vooral de wielersport. Wielrennen 
kreeg een belangrijke plaats in het boek ‘Weerbor-
stels’ dankzij oom Robert en diens zoon Robby. In 
‘Kwaadschiks’ krijgt Albert Egberts de bolletjestrui 
via de laserdots op zijn witte T-shirt. En je stuur-
de destijds (voor ‘ons’ boek ‘Onder ons gezegd… in 
Brabant’) een interessant stukje in over ‘schetsen’ 
dat in Braakhuizen-Zuid ‘schaatsen’ betekende. 
Schaatsen komt ook enkele keren in je werk voor. 
Heb jijzelf deze sporten ooit bedreven? In ‘Weer-
borstels’ schrijf je dat Albert Egberts niks met sport 
heeft, maar in hoe verre is dat fictie? Volg je de 
prestaties van ‘onze Nederlandse helden’? Laat jij 
je ‘chauviniseren’ zoals veel landgenoten dat vorig 
jaar overkwam, toen Tom Dumoulin de roze trui 
in de Ronde van Italië won en in Noorwegen ook 
nog wereldkampioen tijdrijden werd?

De wielersport werd binnen de familie 
Van der Heijden vertegenwoordigd door 

‘amateurfietser’ oom Willy, mijn vaders jong-
ste broer, en neef Willy junior. Mijn vader nam 
me rond 1960 vaak mee naar wedstrijden waar 
oom Willy aan meedeed. Ik werd dan geacht 
hard ‘hup, oom Willy!’ te roepen zodra het 
massieve peloton voorbij dreunde, waarin ik 
hem nooit kon onderscheiden. Later coachte 
hij zijn zoon, die een tamelijk succesvol veld-

Adri 15 Adri 18

Vader Piet en 
zoon Adri.
Foto's uit het 
familie archief 
Van der 
Heijden
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Dit genre was destijds erg populair. 
Voor Michel de Koning was het voor-
al de vraag hoe Crassaerts zijn dia-
lect gebruikte in zijn geschriften. De 
uitkomst was even logisch als ver-
rassend: het dialect wordt gebruikt 
om emoties uit te drukken. De def-
tige personen spreken natuurlijk 
hoogstaand Nederlands, maar ook 
de gewone dorpsfiguren spreken 
niet altijd dialect. Alleen wanneer de 
emoties hoog oplopen en er sprake 
is van woede of bedreigingen, dan 
pas gaat men in het zuivere Kruis-
lands tegen elkaar tekeer.
Michel de Koning geeft in zijn artikel 

een groot aantal voorbeelden van Crassaerts dialectge-
bruik, zoals dat heden ten dage nog steeds in Kruisland 
en omstreken gebezigd wordt. Daardoor worden deze 
verhalen, hoewel ze inhoudelijk inmiddels achterhaald 
en uit de tijd zijn, toch weer actueel en zeker de moeite 
van het lezen waard.
Het hier besproken artikel is een mooi eerbetoon aan de 
romanschrijver Peter Crassaerts, maar evenzeer aan de 
helaas te vroeg overleden redacteur Michel de Koning. 

Veel heemkundekringen brengen 
jaarlijks een jaarboek uit. Dat doet 
ook Heemkundekring De Steenen Ka-
mer uit Steenbergen. Haar onlangs 
verschenen Jaarboek 2017 heeft als 
thema: Mensen. Tot onze aangena-
me verrassing troffen we hierin een 
artikel aan van de hand van Michel 
de Koning, de voormalige hoofdre-
dacteur van het vroegere tijdschrift 
Brabants, met de titel Peter Cras saerts 
en Peerke Kustermans (jaargang 4, 
nummer 1, maart 2007).
Peter Crassaerts, zoon van een Kruis-
landse veehandelaar, schreef het 
boek Peerke Kustermans, het vroolijk 
verhaal van een kleinen kleermaker. Het verscheen in 1938 
bij de katholieke uitgeverij Het Spectrum in Utrecht en 
werd herdrukt rond 1960. In 1987, ter gelegenheid van 
het 500-jarig bestaan van het dorpje Kruisland, werd het 
verhaal opnieuw uitgegeven, nu onder auspiciën van het 
dorpsblad ’t Pompke. Ook een ander nagelaten werk van 
Crassaerts, Het klepke, zag op deze manier het daglicht.
Beide boeken zou men streekromans kunnen noemen, 
net als de boeken van Antoon Coolen en A.M. de Jong. 

DOMINICA PRIMA IN QUADRAGESIMA 

EERSTE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGE-
TIJD, 5 MAART
Bereid het voedsel uit de mond te sparen
zodra de raaf de volle korf met brood
zal storten in de aardplooi van de dood,
bekroonden wij de magerte der jaren.

Wij aten niet en dronken slechts water
van kreek en ven en trokken dan weer verder,
beseffend dat het leven van een herder
niet meetbaar is aan prent en spoor van later.

Woestijnzand dat tussen de kiezen kruipt,
het knarsen van verraderlijke zaden,
het water dat uit rotte vruchten druipt

en wemelt van geïnfecteerde maden:
een volk dat gulzig verder vreet en zuipt,
verliest het zicht op goedwil en genade.

HERTALING VAN DOMINICA PRIMA IN QUADRAGESIMA 

UURSTE ZONDAG IN DE FIRTEGDAAGSE 
VAASTENTÉD, 5 MÈRT
Geneege eete ùt de mond te spaore
zó gaauw de raaf de volle kùrf mi bróód
zal storten in d’n aardplooi van d’n dóód,
bekrònde wij de magerte van jaore.

Wij ate nie èn dronke énkel’t wòtter
van kreek èn vén èn trokke dan wir vèrder,
weejtend dè ’t leeve van ’nen hèrder
nie te meeten is òn prènt èn spoor van lòtter.

Woestijnzand dè tusse de baktaand krùpt,
’t knarse van verraoierlek kaoi zaod,
’t wòtter dè ùit rotte vruchte drùpt

èn krioelt van vùig òngestoke maoi;
’n volk dè grif greeg wijer frit èn zùpt,
verlies ’t zicht op goedwil èn genaoi.
 
< In het dialect van Rosmalen >

Mens in Kruisland: Peerke Kustermans

Door de spiegel van 
A.F.Th. van der Heijden
‘Een literaire wandeling in de ver-
beelding en werkelijkheid van zijn 
Geldropse jeugd,’ zo staat op de 
cover van het door Han Roijakkers 
geschreven wandelboek Door de spie-
gel van A.F.Th. van der Heijden. Het 
boek is een initiatief van de Werk-
groep A.F.Th. van der Heijden wande-
ling Geldrop en uitgegeven door Lec-
turis. De uitgave wordt ondersteund 
door een informatieve website,   
https://vanderheijdenwandeling.nl. 
De samenstellers van het boek heb-
ben in Geldrop een tocht uitgezet 
langs allerlei markante locaties die 
een rol spelen in de romans en re-
quiems van A.F.Th. en in zijn werk 
steeds in een precies omschreven 
omgeving zijn gesitueerd. De wan-
deling van in totaal acht kilometer 
bestaat uit twee lussen van vier ki-
lometer. In het boek is een duidelij-
ke kaart opgenomen. Op die kaart 
staan de twee routes met een rode 
lijn aangegeven, met in de eerste 
lus dertien, en in de tweede lus acht-
tien locaties die corresponderen met 
biografische informatie en allerlei 
toepasselijke citaten uit zijn boeken. 
Begin- en eindpunt is het Kasteel 
Geldrop, Mierloseweg 1, parkeerter-
rein Helze. Voor het navigatiesys-
teem Helze 8, 5662 JG. De eerste 
lus loopt langs de Kleine Dommel 
naar het Eindhovens Kanaal en ver-

volgens door de wijken Hulst en 
Skandia. De tweede lus loopt door 
Braakhuizen Zuid en Braakhuizen 
Noord. Het is werkelijk prachtig en 
ook verrassend om al wandelend ci-
taten te combineren met de beleving 
van het landschap en voorvallen uit 
zijn werk nauwkeurig aan een straat, 
plein of huisnummer te kunnen 
verbinden. Hier lopen we daadwer-
kelijk in de driehoek van de jeugd 
van Albert Egberts. Werkelijkheid 
en verbeelding dienen zich hand in 
hand aan en trekken buitelend met 
de wandelaar mee. Tijdens de tocht 
groeit tevens onze bewondering voor 
Han Roijakkers. Het boek is niet al-
leen handzaam, maar vooral degelijk 
en goed geschreven. Bij voortduring 
blijkt, dat zij als geen ander thuis 
is in het oeuvre van A.F.Th. Het is 
een groot genoegen, om haar de vele 
verbanden in de Geldropse laag van 
zijn werk zo deskundig te zien toe-
lichten. Met name in haar inleiding 
en in een aantal intermezzo’s reikt 
zij inzichten aan, die deze literai-
re tocht nog fascinerender maken. 
Deze wandeling is heel bijzonder en 
van harte aan te bevelen.

Door de spiegel van A.F.Th. van der 
Heijden, Han Roijakkers, Uitgeverij 
Lecturis, ISBN 978-94-6226-218-8, 
€ 14,95. 

Cursus 
Maaslanddialect: 
Wordt vervolgd.
Na de beginnerscursus Loat ze mar 
kômme, Dialect voor Oss en Omstre-
ken is de Volksuniversiteit Oss op 15 
januari jl. een vervolgcursus gestart. 
Docenten Cor Swanenberg en Riny 
Boeijen mochten tien cursisten ver-
welkomen en - dat is opvallend - het 
zijn allemaal dames.
In negen lessen wordt binnen de 
grammatica onder meer aandacht 
besteed aan de spelling, de zinsop-
bouw, eigen- en bijnamen, meer-
voudsvormen en verkleinwoorden. 
Verder zullen er iedere les spreuken 
en gezegden worden behandeld en 
zetten de cursisten hun eerste stap-
pen op het dichterspad. Ook nieuw 
zijn stripverhalen in dialect die de 
dames ter vertaling krijgen voorge-
legd.
In de vervolgcursus ontbreekt de 
muzikale component niet. Bestaan-
de teksten in Standaardnederlands 
moeten worden hertaald naar het 
Maaslanddialect. Bovendien zal 
liedjeszanger Lambert van Hintum 
een live optreden verzorgen. De cur-
sus wordt afgesloten met een toets, 
waarbij dit keer de nadruk zal lig-
gen op spreuken en gezegden in het 
Maaslanddialect. 
Voor meer informatie ga naar: 
http://www.volksuniversiteitoss.nl/
kunst-cultuur/116/718/ 




