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Frank Westerman is de nieuwe gastschrijver van de
Universiteit Leiden. Vanavond geeft hij een lezing in
boekhandel Kooyker aan de Leidse Breestraat. Hij gaat
dieper in op zijn meest recente boek ’Een woord een
woord’. Westerman test hierin de kracht van het vrije
woord onder het gewicht van de actuele aanslagen. Zo
mengde hij zich onder terrorisme-experts in Parijs en
bezocht hij een voormalige treinkaper die dichter is
geworden. Zijn lezing begint vanavond om 19.30 uur.
De toegang bedraagt 7,50 euro en reserveren kan via
info@kooyker.nl of tel. 071-3040130.

Gaan!
Vandaag

Frank Westerman.

De Hermitage in Amsterdam wijdt deze zomer een
tentoonstelling aan Catharina de Grote. De expositie
behandelt haar leven en haar veelomvattende kunstcol-
lectie. Catharina kwam als ’importbruid’ naar Rusland,
maar werd de grootste tsarina aller tijden. In het Al-
phense Parkfilmhuis geeft kunsthistorica Karin Braam-
horst vanavond om 20.30 uur alvast een lezing over
Catharina de Grote. Ze laat zien dat de tsarin een enor-
me passie voor kunst had. Catharina correspondeerde
met Voltaire en Diderot en had een neus voor nieuwe
talenten. De toegang bedraagt 15 euro (incl. drankje). 

Vandaag

Na een lange en gevaarlijke reis
kregen deze vluchtelingen vorig
jaar onderdak in de voormalige
gevangenis van Alphen aan den
Rijn. Na de zelfdoding van een
medebewoner besloten zij om van
de schrijnende verhalen een toneel-
stuk te maken. 
Het initiatief werd genomen door
Ahmad al-Herafi en Ramez Bas-
heer, die beiden in Syrië al naam
hadden gemaakt als acteur. Een
aantal andere vluchtelingen haakte
aan en dat resulteerde in een voor-
stelling. Eerst werd er in de eigen

opvang gespeeld, daarna in een
kerk en uiteindelijk stonden ze op
een echt podium: het Parktheater
in Alphen aan den Rijn.
Het bleef niet onopgemerkt. In-
middels heeft het gezelschap, dat
zich Fada Theatre noemt, overal in
het land gespeeld. Bovendien heeft
de Alphense burgemeester Liesbeth
Spies in Park Rijnstroom twee
paviljoens geregeld waar ze voorlo-
pig kunnen wonen.
De voorstelling is in het Arabisch,
maar door het beeldende spel voor
iedereen prima te volgen. Na af-
loop lichten de acteurs met behulp
van een tolk de verhalen toe en kan
het publiek vragen stellen. 

Fada Theatre: ’Talent op de vlucht’,
dinsdag 14 juni, 20.30 uur, Theater Ins
Blau, Haagweg 6, Leiden, entree 10
euro, www.theaterinsblau.nl

Voorstelling van en over vluchtelingen
Theo de With

Leiden ✱ Negen Syrische asielzoe-
kers hebben hun eigen vluchtver-
haal verwerkt in een theatervoor-
stelling. ’Talent op de vlucht’ is
volgende week te zien in Theater
Ins Blau in Leiden.

Syrische vluchtelingen spelen volgende week in Leiden. PUBLICITEITSFOTO

,,De agrarische sector mag wel
eens wat meer waardering krij-
gen. Boeren moeten enorm veel
investeren. En dan lees ik in het
Boerenblad dat de prijs die ze
voor een kilo aardappelen krij-
gen zakt van 12 naar 11 cent. Ter-
wijl mensen voor een nieuwe
smartphone zo 749 euro neertel-
len. Mensen mopperen op boe-
ren omdat ze het milieu schade
toebrengen. Men beseft niet hoe
afhankelijk we zijn van wat de
agrarische sector voortbrengt.
Voedsel! Stel je voor dat dat weg-
valt. Omdat ik me wel eens erger
aan de onderwaardering voor het
boerenbedrijf, heb ik dit boek
geschreven.’’
In ’De ontwrichting’ schetst
Hans van Hartevelt de wereld
over tien jaar. De afhankelijkheid
van elektronica en computers is
steeds verder gegroeid, ook in de
agrarische sector. ,,Boeren hou-

den zich staande met dure tech-
nologie. Bemestingsmachines
bijvoorbeeld worden via de satel-
liet gestuurd en injecteren op
elke plaats precies die stoffen die
nodig zijn. Door miljoeneninves-
teringen hebben de boeren conti-
nu zorgen of ze het bedrijf draai-
ende kunnen houden. Halverwe-
ge het boek valt alles uit: elektri-
citeit, internet, machines. De
maatschappij loopt vast. Geluk-
kig zijn er een paar boeren van
70+ die nog weten hoe je zonder
geavanceerde machines land-
bouw moet bedrijven.’’
Een inspiratiebron voor Van
Hartevelts boeken is zijn werk.
Dertig jaar reisde hij over de
wereld. Eerdere boeken, zoals
’Op zijn Chinees’ en ’Depressie
over Java’, zijn de vruchten hier-
van. ,,In Midden-Amerika hield
ik me bezig met voedselzeker-
heid. Er werden veel producten

voor de export verbouwd, terwijl
daar een tekort is aan de eerste
levensbehoeften van het volk:
granen en bonen! Die moeten
worden geïmporteerd en zijn dus
duur. Gebrek aan brood kan
leiden tot opstand.’’
Van Hartevelt heeft het boeren-
bedrijf ook tot onderwerp geko-
zen omdat hij ervan houdt. ,,Ik
ben een fervent fietser. Als ik
langs akkers rijd, verbaas ik me
telkens weer over de enorme
productie van zo’n boer. Van
sommige gewassen teelt zo ie-
mand zoveel, dat de halve pro-
vincie er genoeg aan heeft. Ik
schreef ’De ontwrichting’ toen ik
in een zware tijd zat. De subsidie

voor het Tropeninstituut in
Amsterdam werd stopgezet. Daar
had ik intensief mee te maken.
De kostbare bibliotheekcollectie
viel uit elkaar. Een deel ging naar
Egypte. Het was een afschuwelij-
ke tijd. Ik heb er het boek ’De
verkwanseling van een kroonju-
weel’ over geschreven. Toen die
dingen plaatsvonden, was het
voor mij ontspanning om ’De
ontwrichting’ te schrijven. Dan
zat ik in gedachten echt in de
boerderij. Het verhaal speelt zich
hier in de regio af. Een boerderij
aan de Ruigekade tussen Leider-
dorp en Hoogmade staat model
voor de boerderij in mijn boek.
De personages zijn gefingeerd,

maar ik ’kende’ ze, de boer, de
boerin, hun dochter. En ook hun
vee. Ik verdiepte me in de grond-
soorten in de regio en wat erop
verbouwd kan worden. Asperges
in Woubrugge, druiven in Bent-
huizen, aardappelen en uien in
Ter Aar.’’
’De ontwrichting’ is Van Harte-
velts achtste boek. Er volgen er
meer. ,,Ik heb altijd inspiratie. In
de tuin, op de fiets, overdag, ’s
nachts, waar ik ook ben, overal
krijg ik ideeën.’’

Maarten Baanders

De boeken van Hans van Hartevelt
zijn te koop in/via de boekhandel.

Reizen hebben Hans van Hartevelt veel stof opgeleverd voor zijn romans. FOTO MAARTEN BAANDERS

’Het was of ik echt in die boerderij leefde’

Heilig Vuur
In de Leidse regio is de belangstelling voor kunstbeoefening
groot. Heilig Vuur volgt regiogenoten die zingen, dansen,
acteren, schilderen of op andere wijze cultureel actief zijn.
Vandaag: schrijver Hans van Hartevelt uit Leiderdorp.

Leiden ✱ De VPRO zendt van-
avond de documentaire ’All
you need is me’ uit. Regisseur
Wim van der Aar vertelt hierin
het verhaal van de Leidse kun-
stenaar Aad Donker.
Hij was een van de beroemde
gebroeders Donker, die furore
maakten in de kunstwereld.
Na een bezoek aan New York
blijft Aad daar hangen, omdat
hij verliefd wordt op miljo-
nairsdochter Amy. Als zij hem
de bons geeft, gaat het snel
bergafwaarts met hem. Op 31-
jarige leeftijd pleegt hij zelf-
moord. In de film blikken be-
trokkenen terug.
De film is vanavond om 22.55
uur te zien op NPO2.

Film over Aad
Donker op tv


