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Modeprogramma voor
kinderen bij EO
HILVERSUM–DeEOgaat het pro-
grammaHip voor nopmakenwaarin
kinderen eenmake-over krijgen. Ze
krijgen eennieuwe look,maar dan
wel door kleding te hergebruiken en
te ruilen.Met het programmawil de
omroep duurzaamheid van kleding
onder de aandacht brengen.Hip voor
nop zal in 2014 te zien zijn bij Zapp op
Nederland 3.

‘De nacht is vrolijk en heftig en en er zijn
een hoop mensen keihard aan het werk’

JOOST VAN BELLEN, genomineerde voor de Amsterdamprijs

David Vann Amerikaan is ‘writer in residence’ boven Athenaeum

Tien jaar werkte de Ameri-
kaan David Vann aan zijn
debuutroman Legende van

een zelfmoord (2010). Het is
een semiautobiografisch

werk waarin hij in het reine probeert
te komen met de zelfmoord van zijn
vader in 1980. Na voltooiing duurde
het nog twaalf jaar voor hij er een uit-
gever voor gevonden had. Een goede
recensie in deNew York Times zorgde
ervoor dat hij niet alleen in de Ver-
enigde Staten doorbrak, maar ook
door buitenlandse uitgeverswerd op-
gemerkt. Legende van een zelfmoord

werd een internationaal succes en
Vann – die tot dat moment onder an-
dere als leraar enkapiteinopeenzeil-
schip had gewerkt – van de ene op de
andere dag een gevierde auteur. In
een kort tijdbestek verschenen ach-
tereenvolgens Caribou Island (2011)
en Aarde (2012). Vooral Caribou Is-

land werd goed ontvangen door zo-
wel lezers als recensenten.
Het is opmerkelijk dat Vann het

tempo de laatste jaren zo heeft opge-

schroefd. “Maar,” zegt hij zelf, “dat
heeft meer met het onderwerp van
mijn eersteling temakendanmet een
verandering in mijn manier van
schrijven. Wat uiteindelijk in Legen-

de van een zelfmoord terecht is geko-
men, is net zo snel geschreven als de
rest vanmijnwerk.Maarvoor elkdeel
heb ik zoveel weg moeten gooien. Bij
dat boek heb ik echt moeten worste-
lenmet de vorm.”
Dat is dan ook wel aan het eindre-

sultaat te zien. Het boek bestaat uit
één centraal verhaal, waarin de ge-
beurtenissen globaal uiteen worden
gezet, maar het is ingebed in vijf kor-
tere ‘schetsen’, die elk nieuw licht op
de zaak werpen. Met Caribou Island,

eveneens een familieverhaal dat
deels autobiografisch is, liet Vann
zien dat zijn literaire kwaliteiten niet
tot één stijl beperkt blijven.
En bij Aarde deed hij opnieuw een

poging zijn schrijfstijl te vernieuwen.
“Daarin heb ik duidelijk zitten experi-
menteren met tempo en opbouw.” En
zijn nieuwste boek Goat Mountain,
dat op 12 september – maar twee da-
gen nadat het in de VS, en ruim voor
het in Groot-Brittannië op de markt
zal zijn gekomen – in Nederland ver-
schijnt, zal weer van het vorige afwij-
ken. “Met als overeenkomst dat het

zich opnieuw in de familiesfeer af-
speelt. Maar ik kan nu al beloven dat
dat hierna afgelopen is. Ikmoest deze
boeken schrijven om met mezelf in
het reine te komen. Nu het in gefictio-
naliseerde vorm op papier staat en ie-
dereen er kennis van kan nemen, kan
ik die gebeurtenissen loslaten.”
Dat blijkt ook uit zijn huidige bezig-

heden. Vann, die Engelse taal en cul-
tuur studeerde en daar ook les in gaf,
legde onlangs de laatste hand aan
eenmodernebewerkingvanhetOud-
engelse epische gedichtBeowulf.
Datwas ook een doel dat Vann zich-

zelf had gesteld. In de periode die hij
op uitnodiging van het Amsterdams
Fonds voor de Kunst en het Letteren-
fondshier zou zijn (van5augustus tot
20 september), moest die bewerking
in elk geval afkomen. Ook wil hij te-
gen die tijd een eind op weg zijn met
zijnvolgendeproject,waarhij slechts
overwil zeggendat het naar deGriek-
se tragedie neigt. “Denk maar aan
Medea. Het afgelopen jaar ben ikmet
mijn vrouw op de Egeïsche Zee gaan
varen omer inspiratie op te doen.”
Overhoehijwriter in residence is ge-

worden boven boekhandel Athenae-
um aan het Spui, wil hij het wel heb-
ben. “Ik werd daar twee, of drie jaar
geleden voor benaderd, maar ik had
het toen tedrukmetpromotionele ac-
tiviteiten. Ik wilde wel graag en dat
heb ik toen ook bij mijn uitgever, De
Bezige Bij, aangegeven. Kort geleden
kreeg ik te horen dat er deze zomer
weer een mogelijkheid zou zijn. Ik
hebgeenmomentgeaarzeldenmedi-
rect aangemeld. Ik zit hier in een

prachtig appartement in het hart van
de stad, waar ik anders nooit terecht
zou zijn gekomen. In ruil daarvoor
wordenweinig eisen gesteld. Natuur-
lijk verwachten zewel dat ik hier con-
tacten leg en literair actief zal zijn.”
Die contacten zijn al gelegd. Vooral

met Connie Palmen, Peter Buwalda
en Herman Koch zegt hij het goed te

kunnen vinden. En wat de literaire
activiteiten betreft: morgen spreekt
hij op popfestival Lowlands over de
Griekse tragedie. Op 6 september
geeft hij acte de présence bij litera-
tuuravond Lamoer in café Bitterzoet
enop 14 september leest hij zijn essay
Bain de soleil voor tijdens het Read
MyWorld Festival.

‘Nu het op papier staat,
kan ik het loslaten’

David Vann: ‘Ik zit hier prachtig, in het hart van de stad.’ FOTO DINGENA MOL

‘Ik moest deze boeken
schrijven om met mezelf
in het reine te komen’

David Vann, auteur van
Legende van een zelfmoord
en Caribou Island, woont deze
maand in de schrijvers-
residentie boven Athenaeum.
Morgen is hij te gast op
Lowlands.

MICHIEL JANSEN-DINGS

In opdracht van vier grote
telefoniebedrijven in de VS
maakte Werner Herzog een
film over de gevaren van
sms’en tijdens het autorijden.

MARK MOORMAN

Het laatste bericht dat
Chandler Gerber via zijn te-
lefoon naar zijn vrouw ver-
stuurde, voordat hij een

Amishkoetsje van achteren ramde en
drie kinderen uit een familie doodde,
was: ‘I love you’. Pas bij de botsing
keek hij op van zijn telefoonscherm.
Gerber is een van de mensen die

Herzog interviewt in de stijl die we
vanhemgewendzijnuit filmsals Into
the abyss (over de doodstraf) of Cave

of forgotten dreams (over grotonder-
zoekers),maarditmaal filmthij inop-
dracht. Vier grote Amerikaanse tele-
foniebedrijven hebbende 35minuten
durende film From one second to the

next gefinancierd, onderdeel van een
grote campagne met als slagzin ‘It
canwait’. De filmwordt verspreid on-
der veertigduizend Amerikaanse ba-
sisscholen. Op de website die bij de
campagne hoort, kunnen mensen de
belofte afleggen niet te zullen sms’en
tijdens het rijden.
Aanleiding voor de film en de cam-

pagnezijnhet verontrustendeensnel
oplopende aantal ongelukken waar-
bij de chauffeur zijn ogen op het klei-
ne schermpje had, meer dan hon-
derdduizend per jaar. 75 procent van
de tieners beweert dat sms’en tijdens
het rijden onder hun vrienden ‘ge-
bruikelijk’ is. De film staat sinds een

week op YouTube en is hard op weg
naar de tweemiljoen views.
Herzog is weliswaar bekend als een

vooraanstaand film- en documentai-
remakers, maar hij zit toch duidelijk

aan de arthousekant van het artistie-
ke spectrum. Het getuigt van moed
dat de telefoniebedrijven hun cam-
pagne in handen van een zo berucht
compromisloze figuur hebben ge-

legd. En dat pakt bijzonder sterk uit.
From one second to the next is hele-

maalHerzog,met zijnnauwgezette re-
constructie van dramatische levens-
verhalen, terwijl de boodschap luid
en duidelijk overkomt. Die bood-
schap wordt verwoord door Gerber,
een chauffeurmet drie dode kinderen
op zijn geweten: ‘Don’t text anddrive’.
Het komt na zijn dramatische ver-

haal, met een hartverscheurend be-
zoek aan het anonieme stuk asfalt
waar zijn levenvoorgoedveranderde,
harder aan dan welke overheids-
slogan ook.
Valetta Bradford vertelt in de film

over het ongeluk dat haar zoon tot
een rolstoel veroordeelde en ze weet
wat de laatste tekst van de chauffeur
was: ‘I’m onmyway’. Ik komeraan.

www.itcanwait.com

Herzog toont de gevaren van autorijdend sms’en

Beeld uit From one second to the next.


