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Waar leesgenot tot wasdom komt 
 
 
Denkend aan mijn jeugd in Amersfoort komen er allerlei beelden bovendrijven: 

De Amersfoortse Kei, de Lange Jan, de Monnikendam en daarachter het kleine 
Remonstrantse Kerkje waar Dominee Miedema zelden sprak over God de Vader, 

maar des te meer over Rembrandt, van Gogh, Russische Iconen en vooral over 
De Barensweeën van de Nieuwe Tijd! 
En dan waren daar de Muurhuizen, verbeelding prikkelende middeleeuwse 

huizen, waar mijn held Johan van Oldenbarnevelt had gewoond en waar ook de 
Bibliotheek was gevestigd. Een sprookjesachtige behuizing, die zeer tot mijn 

verbeelding sprak. Een smalle brug voerde je door een lange grachtentuin vanaf 
de Zuidsingel het boekenpaleis binnen. Op de parterre was de 
kinderboekenafdeling, de trap bracht je naar de zaal met boeken voor 

volwassenen. 
 

Ik herinner me mijn eerste gang samen met mijn moeder, die ons na de 
bevrijding lid maakte. 

“Vier boeken per week,” hoorde ik de juffrouw achter de balie van de 
kinderboekenafdeling zeggen. 
“Dat is te weinig!,” dacht ik. Ik was twaalf en lás niet, ik vrát boeken. 

 Gelukkig was de boekenkast van mijn moeder goed gevuld. Daar had ik mij al 
doorheen geknaagd. 

De Franse, Duitse en Engelse literatuur liet ik noodgedwongen links liggen, maar 
ik had toch al twee vertaalde romans van Emile Zola achter de kiezen: De Buik 
van Parijs en Nana, in goedkope uitgave en gedrukt op flinterdun papier. Ook De 

Klop op de Deur van Ina Boudier – Bakker had ik gelezen; een boek dat in mij 
een groot verlangen naar Amsterdam wakker maakte.  De beschrijving van een 

Oudejaarsavond in het grachtenhuis van een gegoede Amsterdamse familie met 
aan het eind daarvan het Nieuwjaarssouper, de af- en aanrijdende koetsjes, 
witte bloemen op tafel… Onvergetelijke beelden, die allemaal bijdroegen aan 

mijn kinderlijke verwachtingen over het grote leven dat op mij wachtte. 
 

In de oorlog, vóór ons lidmaatschap van de bibliotheek, waren er twee boeken in 
mijn moeders boekenkast die uitzicht boden op nog veel meer ongelezen boeken 
die ongetwijfeld allemaal in die grote hoge kasten in de bibliotheek stonden. Dat 

waren de in zwarte omslag gebonden dikke boeken Nederlandse Letterkunde 
Deel I en Deel II. 

Deel I was voor mij een beetje hoog gegrepen, met Karel ende Elegast en andere 
teksten in het oud Nederlands. Maar met Deel II ging er letterlijk een wereld 
voor mij open. 

 
Dankzij de nu gerealiseerde toegang tot de Bibliotheek kon ik mijn gigantische 

nieuwsgierige leeshonger eindelijk bevredigen! Herman Heijermans! Zijn 
Falklandjes, kleine geschiedenissen van het dagelijks leven; ik heb ze allemaal 
gelezen. Zijn roman “Kamertjeszonde,” een hoogst opmerkelijke en 

provocerende aanklacht tegen het burgerlijk huwelijk, verslond ik. Als kind van 
gescheiden ouders is mij altijd de volgende zin bijgebleven: “Hij die zorgt, is de 

vader!” Een uitspraak, die ik 1998 in mijn grootouderboek parafraseerde ten 
behoeve van mensen, die zeiden: “Ik heb geen kinderen, dus zal ik nooit 
grootouder worden! ” Ik schreef enthousiast: “Hij of zij die voorleest en/of 

oppast, is oma of opa!”  
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Mijn voorkeur voor een verhaal met een korte strakke spanningsboog, in 
vaktermen wel ”de korte baan” genoemd,  bleek steeds duidelijker, vooral toen 
ik het werk van  Charivarius ontdekte. Die naam betekent “kabaal” en was een 

pseudoniem voor Gerard Nolst Trenité. Een aantal taalkundige uitdrukkingen zijn 
van hem afkomstig, zoals de “tante Betje-stijl” ( knullig taalgebruik) of de 

“hijgstijl”(teveel opeenvolgende korte zinnen). Hij schreef ook een klein versje 
over de bibliotheek. 
 

Leenrijm. 
 

Lieve lezer…hm, ja, heb je 
Me gekocht, dan ben je ”lief”, 
Maar wanneer je me te leen hebt, 

En je leest me…dan ben je een dief! 
 

Na Charivarius werd mijn kennismaking met schrijvers en dichters van het 
kleindicht uitgebreid met de ontdekking van Eduard Jacobs, onze eerste 
cabaretier en schrijver van geestige en pijnlijke liedjes over sociale misstanden. 

Hij deed zijn inspiratie op in Parijs, waar hij in het cabaret “Le chat noir” de 
beroemde Aristide Bruant op de piano had begeleid. Ook Koos Speenhof en Dirk 

Witte, en nog later de nog steeds bekende Louis Davids, excelleerden in dat 
genre.   

Grote ontdekking was Piet Paaltjens, wiens tophit “De Zelfmoordenaar” zorgde 
voor mijn eerste succes tussen de schuifdeuren. 
  

In het donkere woud 
Het was herfst en heel koud 

Liep een heer in zijn eentje te dwalen. 
Ach zijn oog stond zo dof  
En zijn pak zat zo slof 

En hij tandknerste als liep hij te malen 
 

En meteen zocht zijn blik 
Naar een eikentak, dik 
Genoeg om zijn lichaam te torsen 

Daarna haalde hij een strop 
Uit zijn zak, hing hij op, 

En toen kon hij zich niet meer bemorsen. 
 
Het werd stil in het woud 

En wel tienmaal zo koud 
Want de wintertijd kwam. En intussen 

Hing maar steeds aan zijn tak 
Op zijn dode gemak, 
Die mijnheer, tot verbazing der mussen. 

 
En de winter vlood heen, 

Want de lente verscheen, 
Om opnieuw voor de zomer te wijken. 
Toen dan zwierf, - , t was erg warm –  

Er een paar arm in arm 
Door het woud. Maar wat stond dat te kijken! 

 
Want, terwijl het, zo zacht 
Kozend, voortliep en dacht: 
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Hier onder deez’ eik is ‘t goed vrijen, 
Kwam een laars van de man. 
Die daar boven hing, van 

Zijn reeds lang verteerd linkerbeen glijen. 
 

…….. 
 
Gekleed in een zwart pak, mijn gezicht intens bleek door een lading cold cream 

uit een potje van mijn moeder, speelde ik vol overgave tussen de schuifdeuren. 
Mijn broertje zorgde voor het schokkend slot, door op het moment suprême een 

kaplaars uit de bovenkant van die schuifdeuren te laten ploffen! 
Dit succes bracht mijn moeder ertoe te zeggen: “Jij moet naar het cabaret!” 
Omdat mijn lieve moeder ongeneeslijk ziek was, heb ik die uitspraak als een 

opdracht gevoeld. Een opdracht die ik, na enig oponthoud, uiteindelijk door een 
contract bij het gezelschap van Wim Kan en Corry Vonk heb gerealiseerd!  

Mijn vijf kinderen zetten trouwens de traditie voort, door allemaal deze 
“Zelfmoordenaar” op de middelbare school weer tot leven te wekken!  
 

Naast het consumeren van de literaire luchtige ironische, soms sarcastische, 
maar ook maatschappijkritische werken uit het fin de siècle en het begin van de 

twintigste eeuw, vroeg ik op de jeugdafdeling (waar ik per slot van rekening ook 
vier boeken per week mocht lenen) naar boeken met “ontploffingen.” Ik had met 

deze omschrijving jongensboeken op het oog waarin flink werd gevochten. 
Actieboeken!  Zo las ik Paul d’Ivoy’s Met een kwartje de wereld rond, Jules 
Verne’s Reis naar de maan en de adembenemend spannende Karl May-boeken 

over Winnetoe en Old Shatterhand. 
Omdat ik aan die vier jeugdboeken niet genoeg had, pikte ik nog wel eens een 

boek extra. Ik was niet van plan ze te jatten, maar het probleem ze ongezien na 
lezing weer in de kast te zetten, maakte dat ik jarenlang twee titels van de 
Pollyanna-reeks, een toen buitengewoon populaire serie meisjesboeken, thuis 

had liggen….Ik kon geweldig piekeren hoe ik die illegaal geleende werkjes 
ongezien weer terug op de plank kon zetten!  

 
Mijn kleinkinderen hebben allemaal de weg naar de bibliotheek gevonden. In 
mijn vier kleindochters meen ik dezelfde verschijnselen te ontdekken die mij tot 

een fervente lezer hebben gemaakt. Maar ook de opgroeiende kleinzoons 
sjouwen rond met de nooit stoppende vervolgdelen van het epos De grijze jager. 

Vreemd genoeg wendden zij zich allemaal af van de helse bestseller Harry Potter. 
   
 

De schatten van de bibliotheek hielden mijn leeshonger gretig. Bij de balie van 
de volwassenen vroeg ik steevast om een “felrealistische roman voor mijn 

moeder”, die ik uiteraard ook las. Ik weet niet meer welke “felrealistische 
romans” voor mijn moedertje door de bibliothecaresse aan mij werden 
meegegeven, maar toen ik (met een rooie kop) één keer expliciet om “het 

laatste boek van Anna Blaman” vroeg, keek zij mij over haar bril onderzoekend 
aan. 

“Dat is uitgeleend!” was haar tactische antwoord. Ik durfde er daarna nooit meer 
om te vragen. Bij een van mijn zeldzame bezoekjes aan mijn vader (mijn ouders 
waren gescheiden) heb ik het uit zijn kast gepikt. Ik herinner mij vooral “naakt 

zonnebaden”en “gebruinde glanzende lichamen” (of zoiets), maar de portee van 
deze informatie ontging mij totaal! 

Ik maakte in de bieb ook kennis met de schilderkunst, o.a.  door het lezen van 
een prachtig boek met veel plaatjes van Raoul Hynckes’ schilderijen met 
macabere doodskoppen en knekels, kettingen en boeien.  Ze maakten zo’n 
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enorme indruk op mijn jonge hersens, dat ik er een levenslange voorkeur voor 
het magisch-realisme aan heb overgehouden.  
  

Wat ik door al dat lezen vooral heb geleerd, is dat je de directeur van je eigen 
gedachten wordt. 

 
Ik heb daarvan twee voorbeelden. Tijdens het lezen van Afkes Tiental, de 
onverbeterlijke kinderbestseller van Nienke van Hichtum, wordt zoon Jetse door 

de baker naar buiten gestuurd.  Te druk voor Afke, die van de bevalling ligt uit te 
puffen in de bedstee. Hij krijgt zo’n ronde gestoomde Friese roggeboterham mee, 

met daarop een smeersel van aardappelprut  
Jetse loopt buiten in de vrieskou en hapt in de rondte kleine hapjes van het 
roggebrood. Het middelste stervormige stuk, met daarop het lekkerste, want 

dikste beleg, houdt hij over. “Het lekkerste voor het laatst,” overpeinst Jetse.  
Dat nu is in mijn herinnering het eerste ogenblik waarop ik het verschil ontdekte 

tussen wat ik las en wat ik zelf voelde. Ik ben van het soort, dat het lekkerste 
altijd het eerst opeet.  
Een buitengewoon inzichtgevend moment, waar het bij lezen altijd om gaat. Het 

maakt je een zelfstandig denkend mensenkind, de directeur in je eigen 
hersenpan. Want bij wat wij dagelijks aan visuele informatie via televisie, 

internet en film consumeren, realiseren wij ons niet dat wij kijken naar de visie 
en keuzes van anderen. Bij lezen blijf je in dialoog met wát je leest! 

Nog zo’n voorbeeld. Ik las de brieven van dichter Rilke over de schilderijen van 
Cézanne, waarin hij lyrisch schreef over de sensatie die hij voelde bij het zien 
van de gedeformeerde appels en peren van de schilder. Diezelfde middag had ik 

op een grote tentoonstelling dat fruit van Cézanne zelf kunnen bekijken. Naar 
aanleiding van Rilke’s brieven drong het tot mij door dat je kon schrijven over 

wat je zag. Ook weer een inzichtgevende ervaring.   
 
De honderdjarige bibliotheek van Amersfoort heeft, in de vijf jaar dat ik daar 

tassen vol boeken heb weggesleept en gelezen, een ongelofelijk grote rol 
gespeeld in mijn ontdekking van de wereld en de literatuur. De oeverloze 

hoeveelheden boeken die daar onder handbereik stonden, zijn het fundament 
geweest waarop mijn gulzige nieuwsgierigheid zich kon ontwikkelen. 
 

Leve de honderdjarige bibliotheek van Amersfoort! 
Ik spreek de wens uit dat, ondanks de ontwikkelingen in de digitale wereld, de 

fysieke bibliotheek nooit verloren zal gaan. Want de geur van papier, het ritselen 
van het omslaan der bladzijden, het samen met kinderen bekijken van heerlijke 
illustraties…dat moet blijven bestaan!    

 
 

Marjan Berk 
Tgv 100 jaar Bibliotheek Amersfoort 


