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Siebelink schreef tientallen ro-
mans, een flink deel daarvan gaat
over zijn ouders. Vader Jan en
moeder Annie heten in zijn ver-
halen Hans en Margje Sievez,
hardwerkende middenstanders,
met een kwekerij in Velp, de ge-
boorteplaats van de schrijver.
Met de zaak gaat het steeds slech-
ter, dat vader zich aansluit bij
christenfundamentalisten zet de
familieverhoudingen extreem
onder druk, zo kon Nederland le-
zen in het massaal verkochte
boek Knielen op een bed violen.
Ondertussen schiet zoon Ruben
(Siebelinks alter ego) gevraagd en
ongevraagd zijn vader te hulp. „Ik
wilde hem redden.”

Het is die verhouding tussen de
zwijgzame, extreem gelovige va-
der en de naar liefde hunkerende
zoon die intrigeert. Siebelink
praat er vrijuit over in zijn schrijf-
kamer in zijn woonplaats Ede.
Zijn gedachten buitelen over el-
kaar heen. „Ik schiet van het ene
in het andere”, geeft hij toe. „En
daar moet jij dan een mooi geheel
van maken”, zegt hij enigszins be-
zorgd. Gevraagd naar die opmer-
kelijke vader-zoonrelatie geeft hij
toe: ja, hij is obsessief bezig met
zijn verleden. Ja, hij adoreerde
zijn vader. Sterker nog: „Ik stond
ten dienste van hem, zo voelt
dat.” Door zoveel boeken aan hem
te wijden – nu ook weer het net
uitgekomen boek Brengschuld –
staat ook zijn schrijverschap ten
dienste van vader Jan. 

U blijft maar bezig met het verhaal
van uw vader. Wanneer laat u dit
verleden nou eens los?

„Ik wil het helemaal niet losla-
ten. Het is ook geen trauma dat ik
van me af moet schrijven. Nee, ik
moet het naar me toe schrijven,
steeds maar weer opnieuw. Het
begon met het verhaal Witte chry-
santen uit 1975. Dertig jaar later
komt die grote roman Knielen op
een bed violen. En dan is er nu nog
weer een nawoord of een na-
schok, en dat is Brengschuld. Tus-
sendoor trouwens komen die ou-
ders voortdurend aan de orde.
Margje gaat over de moeder. De
buurjongen gaat ook over de kwe-
kerij.”

Wilt u die plek graag levend
houden?

„Ja. Die kwekerij bestaat niet
meer. Het woonhuis nog wel. Je

kunt nog het pad zien lopen onge-
veer. Ik ga dan steeds even kijken.
Dan neem ik het hondje mee, loop
ik vanaf de singel het pad in. En
dan staan er wat mensen te pra-
ten. Daar is ook nog een ander
huisje, dat er al stond in mijn
jeugd. En de zijmuur van dat huis
is de muur van het kerkhof. Dat is
er ook nog steeds. Die kwekerij is
voor mij een mythe geworden. En
daarom des te levendiger voor
mij. Ik zie het allemaal nog scher-
per dan vroeger.”

U praat erover met gebaren, alsof
u het zo voor zich ziet.

„In gedachten zie ik het hele-
maal voor me. Ik zie mezelf daar
lopen.”

Om daar al die jaren zo mee bezig
te zijn, klinkt bijna obsessief.

„Dat is het ook wel. Alles wat ik
doe, is redelijk obsessief. Voor mij
betekent het alleen dat ik er heel
intens mee bezig ben. Ik doe geen
mens kwaad ermee. Dat jongetje
in Brengschuld is wel een beetje
neurotisch, een beetje onrustig in
zijn hoofd. Hij is heel actief. Dat
ben ik ook, ik beweeg altijd. Het is
een wonder dat ik zoveel heb kun-
nen schrijven. Zodra er een aan-
leiding is om over die kwekerij te
praten, zal ik dat onmiddellijk
weer aangrijpen. Dat is zeker.”

Het is een mythe, een soort
paradijs dat weer tot leven komt in
uw boeken. Maar u vindt het ook
prettig om er echt naartoe te
gaan?

„Ja. Dat doe ik zeker.”

Maar er is bijna niks meer te zien
van hoe het toen was.

„Het doet ook een beetje pijn.
Want die mooie bocht is eruit ge-
haald, die bomen zijn weg, de kas-
sen zijn weg. Er is een muur ge-
bouwd tussen twee huizen, want
er was ruzie. Er is ook een villa ge-
bouwd op die kwekerij. Dat vind
ik heel vervelend, want het is een
soort heilige grond voor mij. Le-
zers beschouwen dat ook zo, die
vinden het heel erg dat dit ge-
beurd is.”

Lezers leven helemaal met uw
levensverhaal mee?

„Ja, ik weet nog dat ik toen met
groepen lezers naar het kerkhof
ging om te kijken naar het gat in
de haag waar de ’broeders’ onder-
door kwamen. Aan de andere
kant van de haag stonden ook
mensen, ongeveer op de plek
waar het visioen van mijn vader
had plaatsgevonden. Ik weet nog
dat er drie, vier dames met een
bus uit Drenthe waren gekomen
die huilden: hier was het ge-
beurd. Ik vind ook dat dit heel ver
gaat. Dat mensen staan te huilen:
dus hier kwam Gods stem tot
hem. Dat is dat visioen dat ik be-
schreven heb in Knielen op een
bed violen.”

Is het voortdurend schrijven over
uw ouders een emotioneel proces?

„Het is vooral een proces van
nadenken. Hoe schrijf ik dat nou
op? Hoe breng ik structuur aan in
een verhaal?”

U bent tijdens het schrijven meer
met de techniek bezig dan met de
emotie van uw eigen jeugd?

„Ik heb nog even kort het mo-
ment van het sterven van mijn va-
der beschreven in Brengschuld.
Toen dacht ik wel: o ja, zo is het
toen met papa gegaan. Daar ben
ik nóg mee bezig. Toen mijn vader
stierf en later mijn moeder, was
ik wees, al was ik allang volwas-
sen. Dat verweesd zijn, voel ik nog
steeds. Als ik tegen mijn vrouw
zeg: ik ga even met de auto weg,
dan weet ze dat ik naar Velp ga.
Zomaar even een rondje. Ik moet
daar dan gewoon even zijn. Daar
is het gebeurd voor mij.”

Uw eerste boek verscheen pas na
het overlijden van uw vader.

„In 1971 overleed hij. Op een dag
ging ik bij mijn moeder langs. Dat
deed ik heel vaak. Ik was niks van
plan. Ik zat naast mijn moeder.
Die zat een beetje te breien. We
zaten in de voorkamer waar mijn
vader overleden was. Ik haalde
een notitieboekje uit zijn bureau,
dat nog precies zo stond. Die
avond heb ik Witte chrysanten ge-
schreven, zomaar in een keer. Dat
verscheen later in mijn eerste
verhalenbundel Nachtschade. Zo
is het begonnen. Mijn vader
moest er niet meer zijn zodat ik
schrijven zou.”

Probeert u uw eigen verleden te
structureren?

„Nee, ik wil de wereld vertellen
dat ik daar op dat stukje grond
heb geleefd, op die lieflijke encla-
ve, die helemaal omringd was
door muren en oude hagen, waar
die schitterende velden bloei-
den, waar ook schaduwkanten
waren. Natuurlijk waren het heel
lieve ouders en had ik met mijn
vader een heel speciale band.
Niet in woorden trouwens. Er
hing iets om die man heen. Hij
was een uiterst aimabel iemand.”

U zei: mijn vader zei ook niet
zoveel. Dat doet denken aan een
zin uit uw allereerste verhaal
’Witte chrysanten’: ’Mijn vader
waardeerde mij, één keer heeft hij
het openlijk gezegd.’ Dat is mooi
en verdrietig tegelijk.

„Ik ben dan 17 jaar en loop stage
op een school in Oosterbeek. Als
ik onderweg ben naar die school,
zie ik mijn vader terugkomen. Hij
zou witte chrysanten leveren,
maar die zijn geweigerd. Ik steek
de straat over en ben met hem te-
ruggereden. Ik heb hem toen ge-
holpen, dat wordt in dat verhaal
beschreven. Die avond heeft hij
mij gezegd dat hij mij heel dank-
baar was. Iets anders: wat ik nog
nooit beschreven heb, was een
moment dat voor mijn vader zó
moeilijk was. Ik was al verloofd of
getrouwd toen. Hij vroeg of ik
honderd gulden had om een nota
te betalen. Toen schoten hem de
tranen in de ogen. Dat hij zo dee-
moedig moest zijn. Als trotse
man was hij een kwekerijtje be-
gonnen en uiteindelijk loopt dat
helemaal mis.”

In uw boeken lijkt u vooral uw
best te doen om de aandacht en
liefde van uw vader te krijgen.

„En ook om die te horen. Maar
ja, een blik van hem was ook be-
langrijk hoor. Er zijn wel foto’s
dat we samen aan het waterbas-
sin staan, achter de kwekerij.
Met z’n tweetjes. Wij hoorden bij
elkaar, dus hij hoefde niet veel te
zeggen. Ik was ten dienste van
hem. Zo heb ik het leven erva-
ren.”

Ten dienste van hem? U bent als
kind toch niet een dienaar van uw
vader?

„En toch. Ik moest hem helpen.
Ik moest ervoor zorgen, samen
met mijn vader en moeder, dat
we planten verkochten.”

Na zijn overlijden wordt u schrijver
en lijkt uw schrijverschap ook ten
dienste van hem te staan.
Waarom?

„Ja, waarom? Iedere jongen
heeft een vader nodig. Maar ik
vond dat hij ook mij nodig had. Hij
was niet iemand die ging bellen: ik
heb een mooie partij cyclamen in
bloei. Mijn moeder en ik moesten
hem dwingen om zo nu en dan
eens te bellen. Ik was daar altijd
mee bezig. Nóg kan ik ’s nachts

wakker worden, bezweet en wel,
dat de hele kas vol met planten
staat te bloeien en er is geen koper
voor.”

Uw zoon Jeroen heeft ook over u
geschreven in zijn bundel ’Vaders
en zonen’. Daarin concludeert hij
over u: ’Hij leeft in zijn verbeelding’.

„Als ik aan het typen ben, dan
weet ik niet precies wat er met mij
gebeurt. Ik kom uit de gewone we-
reld: dan heb ik beneden koffie

gedronken of ik heb met de hond
gerend. Dan ga ik hier zitten, tus-
sen mijn boeken. Opeens is het
net alsof er iets beweegt, dan be-
gin ik te typen. Dan laat ik alles los
en begin ik zinnetjes te schrijven.
Dan ben ik in een andere wereld.”

Dan put u uit het echte leven van
vroeger, maar het mag dan zijn
eigen loop krijgen?

„Ja. Altijd ook weer die vraag in
zaaltjes of het echt gebeurd is.

Daar kan ik geen goed antwoord
op geven. Tuurlijk, mijn vader had
een kwekerij. Verder is er in mijn
hoofd van alles mee gebeurd. Al
mijn angsten hebben zich daar-
mee vermengd. Het feit dat ook ik
eindig ben, dat ik hier op een gege-
ven moment niet meer ben. Wat
ik ondenkbaar vind, trouwens.”

Waarom ondenkbaar?
„Niet dat ik belangrijk ben,

maar ik kan mij het gewoon niet

voorstellen dat ik er niet meer
ben. Ook als er een wereld hierna
is, daar kun je ook weinig bij voor-
stellen.”

Denkt u dat uw vader weer
ontmoet in een hiernamaals?

„In een voor mij nu onvatbare
vorm.”

Maar u denkt dat dus wel? Of
hoopt u het?

„Ja, dat hoop ik.”

Een heel leven ten
dienste van vader

IN HET NIEUWSTE BOEK VAN JAN SIEBELINK STAAT OPNIEUW DE RELATIE MET ZIJN OUDERS CENTRAAL■ INTERVIEW

Misschien ziet hij zijn vader ooit nog terug. Hij aarzelt over de vraag. Áls er een he-
mel bestaat. Zeker weten doet Jan Siebelink (84) dat niet: „Ik hoop het.” De
schrijver is er het bewijs van dat je altijd kind van je ouders blijft en tot op hoge

leeftijd bezig kunt blijven met je eigen jeugd, je verhouding tot je vader en je moeder.
„Misschien wordt dat wel meer naarmate je ouder wordt”, had hij aan de telefoon al ge-
zegd, toen de interviewafspraak werd gemaakt.

’Er hing iets
om die man
heen. Hij
was uiterst
aimabel’

Schrijver Jan Siebelink is
allerminst bezig het verleden
los te laten. „Alles wat ik doe,
is redelijk obsessief.”
FOTO JEAN-PIERRE JANS

’NÓG KAN IK ’S NACHTS WAKKER WORDEN, BEZWEET EN WEL, DAT DE KAS VOL MET PLANTEN STAAT EN ER IS GEEN KOPER VOOR’
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Jan als baby met zijn ouders. „Natuurlijk waren het heel lieve ouders en had ik
met mijn vader een heel speciale band.” PRIVÉCOLLECTIE FAMILIE SIEBELINK

door Martin Visser


