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Op de televisie
Herinneringen aan een boekenprogramma

Zeker tien keer per jaar stap ik in bij een Amsterdamse taxichauffeur 

die mij voor we goed en wel op weg zijn met een vragend oog op-

neemt: ‘Ken ik u niet ergens van?’ 

Nee, niks zeggen, meneer wil het raaien: ik ben van de tele-

visie, ja, die stem, hij herkent m’n stem. Hij heeft me ruzie zien 

maken met… hoe heet ie ook alweer? Die witte kop, ook zo’n… 

eh, brutale. De chauffeur pijnigt zijn geheugen. 

‘Willem Oltmans?’ 

‘Ja, precies, geweldig was dat. Ooo, wat hebben mijn vrouw en ik van dat 

interview genoten. Ja, ik ben u een beetje uit het oog verloren de laatste tijd, je 

hebt ook zoveel netten, maar als het even kan kijken we trouw.’

Het is meer dan twintig jaar geleden dat de laatste uitzending van Hier is…

Adriaan van Dis plaatsvond. De kijkers van toen sterven langzaam uit, maar in de 

rekkelijkheid van de herinnering ben ik nog altijd te zien. Ook op dagen dat Hier 

is… er nooit was. Zo vroeg het Algemeen Dagblad bij mijn terugkeer als presentator 

van Zomergasten aan EO-coryfee Andries Knevel wat hij van ons programma 

destijds vond. Aardige dingen zei hij. ‘Maar ja, wij keken natuurlijk niet op zondag. 

Wij keken alleen naar de herhaling.’

Er was helemaal geen herhaling. Die bestond toen nog niet.

Mensen herinneren zich wel meer dingen. 

Hoe vaak hoor ik het niet op een literaire avond, tijdens het vragenhalfuurtje 

Marten Toonder
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‘Wanneer komt u weer terug
 op televisie?’
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na een lezing: ‘Wij keken elke week.’

Het was één keer in de maand.

Acht keer per jaar.

Negen jaar lang. Tweeënzeventig uur televisie in totaal. De werkweek van een 

intellectueel.

Verbazing alom. Gevolgd door de onvermijdelijke vraag: ‘Wanneer komt u 

weer terug op televisie?’

‘Niet met een boekenprogramma,’ zeg ik dan ferm. Al weet je het nooit. 

Maar zo’n programma als destijds zou volgens mij niet meer kunnen. Toen wij in 

maart 1983 met de eerste uitzending begonnen, had je slechts twee nationale 

netten. Geen commerciële televisie. Als de V.P.R.O. uitzond (nog met de puntjes 

die voor Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep stonden) zaten de échte gristenen 

aan de andere kant. Was het de beurt aan de EO, dan stegen onze kijkcijfers van-

zelf. Een wonder. 

Afstandsbediening bestond nog niet. (Gut ja, knikken de hoofden in de zaal.) Niks 

wijdbeens zappen op zoek naar spanning en sensatie om uiteindelijk te blijven 

hangen bij de traumahelikopter van SBS 6. Het woord ‘aandachtsspanne’ werd 

alleen in gestichten gebruikt. De kijker gunde zich een zekere rust. Wie mij de 

nek wilde omdraaien moest uit zijn luie stoel opstaan. Laat maar lullen, dachten 

tienduizenden toen. En zo bereikten we soms kijkers die van zichzelf dachten dat 

ze niks met schrijvers op hadden. Tot ze de feministe Fay Weldon zagen voordoen 

hoe ze een kluwen mannensokken uit de wastrommel haalde. Haar inconsequentie 

werkte aanstekelijk. Hé, dachten die kijkers, wat die vrouw zegt, gaat over mij! 
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wilden worden aangezien. 

Toch bleef het imago van elitarisme lang hangen. In interviews 

werd ik altijd als deftig afgeschilderd en vaak werd mij daarbij een 

taal in de mond gelegd die ik in het geheel niet sprak. Het Alge-

meen Dagblad liet mij zelfs parbleu zeggen. 

Hoe eenvoudig moest ik worden? 

En dan die kritieken. Ik citeer een paar onderstreepte kreten 

uit het grootarchief van mijn moeder: Waarom al die buitenlandse 

schrijvers? Wel Frederick Forsyth, geen Appie Baantjer. Het gaat altijd maar over 

literatuur, de gewone lezer komt bij de vpro niet aan bod. Waarom laat Van Dis 

niet eens een huisvrouw aan het woord? En meer van dat soort wonderlijke uitin-

gen van zelfhaat die je wel vaker in de cultuurbranche aantreft. 

Eigen volk eerst. Je kon de xenofobe putlucht die later vele kiezers zou be-

dwelmen toen al ruiken. 

Zou het misschien kunnen zijn dat Forsyth beter schrijft dan Baantjer? 

Zeker tweederde van de schrijvers kwam uit het buitenland.

Raam open. 

Veel van die televisierecensenten veraardappelen allang in de VUT, laat ze maar 

lekker Baantjer lezen. Maar de taaiste criticasters zaten in het boekenvak zelf.

Zo kon CPNB-directeur Henk Kraima het niet nalaten Hier is… telkens elitair te 

noemen. Zeker omdat we geen tuinboeken deden en Leni Saris niet vroegen.

De CPNB denkt kennelijk: Als we de huiskamers maar vol gedrukt papier pleuren, 

zijn onze opdrachtgevers tevreden.

Ik wil niet in herhalingen vervallen, maar de elite keek in de nadagen van de 

vorige eeuw niet naar de televisie, die keek erop neer. En al die zogenaamde opi-

niemakers keken al helemaal niet. Die gaapten liever wijdbeens naar Jan Lenferink. 

Wij deden een veel te groot beroep op hun schuldgevoel. Modieuze mensen lezen 

nauwelijks. Ze bladeren de weekendbijlagen door om er een passende opinie uit 

te vissen. Voor hen is de schrijver een aandeel: stijgt ‘ie of daalt ‘ie. En vooral als 
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Salman Rushdie

dan 300.000 cd’s verkocht, in Nederland alleen al. Hij komt naar 

het Holland Festival, waar hij nota bene zijn oude werk speelt, en 

de critici vinden het unaniem kitsch. Woedend waren ze, ook al 

betrof het hier de eerste levende moderne componist die tot een 

poppubliek doordrong en kregen allerlei vakgenoten plotseling 

contracten aangeboden omdat de platenmaatschappijen geld ro-

ken. Kundera, hetzelfde laken een pak: in kleine kring bewonderd, 

verfi lmd, door honderdduizenden gekocht en hopelijk gelezen. 

Daarna was de smaak eraf. Nu staat Kundera weer hoger genoteerd. Isabel Allen-

de? Dat is een verteller, geen schrijver. Alsof schrijvers allemaal zo verdomd smart 

moeten zijn en de roman opnieuw moeten uitvinden. 

Ja, natuurlijk zit er veel troep onder de grote publiekssuccessen. En nee, ik 

betrek het juist niet op mezelf; over de ontvangst van mijn boeken heb ik geens-

zins te klagen. Wat mij stoort is de hooghartigheid. Het buitensluiten. Sla de 

lezers niet van de brug. Zie het populaire boek als mogelijke wegbereider. Naïef? 

Troost je dan met het feit dat mensen die ‘pulp’ kopen het menig uitgever mogelijk 

maken ook iets goeds dat minder verkoopt uit te geven. 

Er is geen kunst aan hoogstaande literatuur op de televisie te brengen. Vraagge-

sprekken van een uur per auteur – over het graf als het moet. Elke week. Schrij-

vers die met schrijvers praten en elkaar nog gelezen hebben ook. (Harry Mulisch 

die een boek van een collega leest. Stel je voor!) Dialogen aan de krabbenmand 

ontstegen. Duitsland, Engeland en Frankrijk zenden zulke programma’s uit –

omdat die landen zich daar maatschappelijk en cultureel toe verplicht voelen, al 

is het ’s avonds na twaalven. In Frankrijk bestaat zelfs een literair programma dat 

om half twee ’s nachts begint – als de domheid slaapt: Les mots de minuit. Ik heb 

het één keer gezien en vond het dodelijk saai. Verder kijken heeft de dokter mij 

verboden. Maar het is mooi dat het er is.

Het is veel moeilijker boeken op een normale tijd onder de aandacht te 
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fl uisteren, zoals ze anders voor een uitzending zo voortreffelijk 

deden.

Wat een inspirerende mensen waren dat achter de schermen: 

Arend Jan Heerma van Voss, Rudi Wester, Louise Fresco, Bas 

Heijne, Hans Goedkoop, Hubert Smeets, Frits Abrahams, Geert 

Mak, Martin van Amerongen, Rudie Kagie, Geke van der Wal, 

Charlie Murphy en de jonggestorven wetenschapsjournalist Felix 

Eijgenraam. Ook ondervond ik veel steun aan een paar uitgevers 

die met onbaatzuchtige suggesties kwamen, zoals Rob van Gennep, die ik nog 

vaak mis, Jaco Groot en Jan Geurt Gaarlandt. Ellen Jens hield al die ego’s bijeen. 

Ik prijs haar het liefst om, zoals Oliver Sacks het in een brief deed, that thought-

fulness, so characteristic of her.

En ik kreeg ook nog eens de Zilveren Nipkowschijf. Een trofee om op te hou-

den. Maar nog leuker was het om de Italiaanse fi lmster Roberto Benigni, die 

tijdens het interview op mijn schoot sprong, in mijn armen voor de camera’s weg 

te dragen. 

Na negen jaar hield ik het voor gezien. Moe van te veel ether wou ik weer enigs-

zins onzichtbaar worden om beter te kunnen schrijven. Na mij andere boeken-

programma’s. Hele goeie soms. Kijk naar Wim Brands’ Boeken. Het gaat erom die 

enkeling te raken. Stilte is nodig om te lezen maar om de lezer te vinden, mag je 

best een beetje lawaai maken. 
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