
zaterdag 29 oktober 2016

F_Jet 
ruzeT en d alen van

De Almelose dichteres Hanneke van Schooten werkte
een maand in Bergen, in het huis van Adriaan Roland Holst.
,,Misschien kun je al mljn werk wet als één gedicht lezen."

theo Hakkert
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de smalle, hoge spiegel zijn gelopen Soms
werd de reflectie hem te veel. Het waren
momenten van angst voor zelfontmoeting
zoals hii ook bindingsangst had. Met tiental-
len wouwen heeft hij kortstondig verkeer{
nooit zou hij zich binden.
Van de onaantastbare status die hij genoot,
is in deze tijd geen voorstelling meer te ma-
ken De man was een levend monument,
zijn bundel Een winter aan zee eeîmijlpaal
in de letterèn Even groot was zijn reputatie
als rokkenjager. Tal van anekdotes doen de
ronde. Hoe hij nog op hoge leeftijd in Ber-
gense etablissementen dames op hun achter-
ste tikte, met deze uiwlucht achter de hand:
'Ik sla graag een goed figuut'.

,,Collega's die hier hebben gelogeerd, zeg-
gen dat ze despoken hebben ontwaard die
hij in de spiegel heeft gezien", zegt Hanne-
ke van Schooten, de dichteres uit Almelo
die deze maand in het huis van Adriaan Ro-
land Holst heeft gelogeerd. Dichters en
schrijvers, maar ook regisseurs kunnen
siids zooz dit prachtige huis aan de rand
van Bergen gebruiken om een maand onge-
stoord te werken.

Naast de slaapkamer bevindt zich de cel
van Adriaan Roland Holst, hier schreef hij
zijn gedichten. Een kale muur, met een
raam dat ooit uitzag op zêe. Het uiøicht
wordt nu versperd door lommer.

Voor Hanneke van Schooten en de andere
dichters staat in de woonkamer een heden-
daags bureau. Op de salontafel de biografie
van Roland Holsq beduimeld door de vele'
logés.

lnspireert het, deze omgeving?
,,Ik moet volmondig'ja' zeggen Nzijn
werk ligt hier. En je gaat hem dan toch her-
lezen: Technisch zit het zo goed in elkaar,
daar kun ie echt van leren. Ik heb me ook in
het huis verdiepr Ziin vader heeft het laten
zetten äryn Dat hij hier alleen zou wo-
ner\ was een opdracht die hii zo heeft ge-
voeld. Hij is bewust eenzaam gebleven-" .

Herkenþdat?
,,Dat je eenzaam moet zijn om te schrijvery
herken ik wel. Je moet geen mensen om je
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heen hebber¡ dan kun je in rust werken. |e
bent ook onwankelijker als je alleen benr
Daarom is het goed dat ik hier all een zit
Eenzaamheid is voor mij een voorwaarde
om te kunnen schrijven. Gewoon rustig na-
denken over de dingen. Als je alleen benq
en dat ben ik al heel lang sinds de dood van
mijn man in zoo5 ben je ontvankelijker.
Voor schoonhei d voor alJes wat op ie af-
komt. Ga naar een museum, naar een tgnee\-
stuþ een film, alles komt heftiger binnen."

Hoe komt dat?
,,Ik moet altijd denken aan Thomas Mann,
DerTodínVenedíq. Die man dwaalt door de
stad en hij wordt oitvankeliik voor alles.
Als je met zijn tweeën bent, babbel je meer,
'ben je op elkaar ingesteld. AIs je alleen bent,
moet je het dlemaal zelf verwerken. Voor
miiis d-at heftiger."

Kun je hier goed werken?
,,Hier heb ik een lege agenda. Een maand
buiten beeld. Geen telefoontjes. Ik doe nog-
al wat bestuurlijk cultureel werk, maar ie-
dereen weet dat ik weg ben Je staat hier 's
ochtends op, schiet in een oude trui en
broek en gaat werkên. De hele dag ligt voor
je. Dat is ideaal. Dan kun je het laten komen
zoals het komt."

En thuis in Almelogewoon de telefoon er-
uit?
,,Dat werkt toch anders. Je komt mensen te-
ger\ ie hebt aßpraken Ik zit in de jury van
de Willem Wilmink Dichtwedstrijd en in
de werþroep Muurgedichten. Het hooftl is
niet vrij om, zoals hier, alles uit te werken."

Sinds haar pensionering is Hanneke van
Schooten fulltime dichter. Nu kan het. Tot
dat moment combineerde ze haar dichter-
sdrap met een aanstelling als universitair
hooftldocent Staatsrecht aan de universiteit
in Tilburg. Om te wennen aân een nieuw le-
ven zonder agenda en universiteit verbleef
zeinzittz, met korte onderbrekingeq een
jaar op Schiermonnikoog. De gedichtenbun-
delGæijden die daar is ontstaan, heeftze
hier in Bergen op de kast gezet, naast een
exemplaar van Een wínter aan zte van Ro-
land Hols¿ Op beide onslagen de zee.

,,Zee geeft me iets wat altiid bliift. Een oer-
gevoel. Als ik er niet meer ben, is de zee er
nog steeds. Het geeft je een idee, ook al
klinkt het zo rireer,van eeuwigheid. Ik heb
dat hier trouwens minder dan op Schier-


