
„Kunst is 

altijd maar een 

benadering" 

e" kleine twintig jaar 

	

spieden zag 	voor 
hm eerst een foto 
a. Cor Bruijn. Zijn 

geAMA, hier moet je 

	

veg 	Ajn 
kop, vel me op. Niet direct

gem  
een „ar-

iisterig" isiterluk, eerder een ver-
vreerd gelaat teelt mat ruige wenk-
lorsumen, Ampel; en met zeer spre-
kende ogen- 
., als ik nu in de werkkamer in 
AI. stijlvol huis in Hilversum ed, 
vallen weer diezelfde uiterlijke ken- 
tekenen op. Natuurlijk: ddsehrilver 
is ouder geworden, maar zijn ogen 

neg lev.diger dan ik toen 
dn.t Ik had ook Met gedacht, dat 

	

M me tegenover hem 	gauw 
thuis.  en op mijn mak zou voe-

len. Maar dat is toch
ge

vo, Cor Bruijn 
een allerbartelijkst gastheer en 

toe zijn direct in een druk gesprek 
gemMkeld, 
Maar M heb nog een programma at 
M merken en moet dus van wal 
steken met enkele „officiële" vra- 
gen- 
„II bent van geboorte een Zaankan- 
ter, is het niet,” 
_Inderdaad, een 
„En u houdt nog altijd van die 

_0. ja. heel veel. Wormervem, waar 
ik geboren werd, vMd ik Zaa

n
m.i 

	

Zaandorg Wat is de 	daar 
prachtig, Het water kan soms zo  

wonderlijk hchten, Motoriseren." 
„Er 	zeker wei heel wat Aram 
ded sinds uw jongensjaren?" (Cor 
Bruin is dicht bij de zeventig).j 
„0, a, toen ik een jongen was, wa-
en er nog ongeveer 250 molens. 

Nu zijn er nog maai 
„Heeft volgens de industrie veel 
invloed op de mensen gehad," 
'Ja, ram veel Wanneer een streek 
geindustrialiseerd wordt, gaat er 
veel verloren. Steden vind ik over 
het algemeen grauw. En in zo, om-
geving lijdt ook het godsdienstige 
leven. De industrie ai de Zaan-
streek is mede de oorzaak van de 
onkerkelijkheid." 
„H bent niet in de Zaalstreek blij-
ven wonen, hoe kwam dat?" 

w. de oudste van tien kind, 
r 	n ging naar de normaallesse 

einz eandam 	daarna naar d 
bijkskweekschool in Haarlem. Ik 
werd dus schoolmeester. Ik werkte 
o.a. in Laren en later als hoofd in 
Hilversum. Wij deden daar veelaan 
onderwijsvernieuwing. Ik hoor nu 
zo vaak gewichtig over dingen pra- 
ten, die wij veerde jaar geisden 5i 
deden, b. onderwijs rondom een 
centra crintérét, een belangstel-

lingseentrum". 
„M uw schoolpraktijk en dagelijkse 
omgang met kinderen de reden ge-
weest, dat u eerst kinderboeken 
schreef," 
„Waarschijnlijk wel. LIA vertellen 

heeft mij altijd in het bloed geze-
ten. Als jongen maak. ik al ver-
haaltjes en luisterde zelf ook gre-
tig naar de verhalen over molens, 
boerderijen en 	die in de 
avonden verteld werden. , En als mij 
soms een sterke ontroering beving 
(ook scnoonheidsontroeringen) en 
ik kon mij nog niet uiten, dan dacht 
ik steeds, Dat komt later wel goed," 
„Na de bekende „Ketelbesserie", de 

seugdboeken dus, was het „Sil, de 
trandjutter", dat uw naam in zeer 

brede kring bekend maakte. Waar-
orri ging uw belangstelling zo naar 
Terschelling uit. 
„Ik denk omdat we er onze vacan-
bes vaak doorbrachten." 
„Als ik mij niet vergis, is „Sid" ook 
in andere talen vertaald." 
Inderdaad, in alle drie ge Scandi- 

Zavische talen: Deens, Noors, 
weeds en ook in het Fins." 

„Dat kan ik begrijpen. Het Is juist 
een boek, dat de „Noordelijke men-
sen" ligt, het zal de Fransen weer 
Met voaanbakken, vermoed Ika 
„Vergist u zich daarin echter toeh 
niet. Er zijn naast een Duitser  ook 
Fransee Italiaanse vertalingen 
veraceenen. In Frankrijk liep het 
boek zeer goed en een Frans blad 
vroeg in een artikel waarom Fran-
se auteur. niet eene een dergelijk 
kleurrij, bewogen en in goede zin 
romantisch werk konden schril. 
ven. 

„Dat vind ik interessant om te L. 

,r,ren paar jaar geleden verinta„), 
uw trilogie „Vreemde Walm 
„Vrijheid", „Ochtendschernermu• 
Toen trad u op het terrein van ir• 
geschiedenis. Hoe kwant dat nr•n• 
„De bezelfingstijd bracht me op hei 
gedachte een periode uit d, n„ 
.hredenis te kiezen, die molm, 
met de eigen tijd genoemd kon wm 
den (met diverse verschillen 

urlijk), lk koos de tijd v en d• 
Bourgondiërs, dat was een 

l 
waken der geesMn in geestortn. 

en politiek opzicht Als plagt vm 
handeling kwam ik bij Hoorn tr 
recht Eigenlijk door „toeven." 
omtandigheden. Toen de grond in 
Hilversum me te heet onder de er, 
ten werd (de loodwacht had nar r• 
eens opgepakt), trok Ik w. om rr, 
Hoorn onder M duiken, of Mn.,  
daar weer op te duiken. 3c, d: 
toehl naar Hoorn. We reden ie 
auto—, met een paard er er. 
leis van de ervaringen tijde, t• 
tocht kunt 	nog terugvind.. 
een gedeelte van mijn lont., la. n 
„Eggejan Koran". In Hoorn lab 
een zwager, die leraar ge.krivn • 
is en mij dus steunen kon ,et min 
historische studies. Bovendien 
ik veel medewerking sis ik d' 
stadsarchieven eens doorsnuffel,: 
wilde, de hoofdfiguren all die boc 
ken: Velde r en Banjert Aju g. 
fictieve romanhelden, mast Inge:: 
eche personen." 
„Ik heb die boeken met ..mit 

wel 	 (( ezen en heb meermalen Alarm 
at zal hier een enorme voorstad 

nsitten." 
„Doet het ook. Ik ben alleen met c.-  
voorstudie ruim een jaar beng n. 
weest." 
„Het viel mij op, dat u ook md 
p de hoogte 	van het dagcling 
eve

g
n, van was  

werpen. enz. ll moet wel een 
geheugen hebben?" 
„Toch niet, wat onthouden van 
ten betreft, is mijn vrouw 	:ic 
baas." 
Ik kijk een beetje ongelovig. 
Niet dat Ik de kwaliteiten van om 
vrouw Bruijn in twijMI zou trek 
ken, maar.... en dan komt de vor 
goede vraag: „Hoe werkte dan trer 
alles eo uitvoerig en getier...á  
teerel weer le hunnen gaven.' 
„Ik heb een kaartsysteem gem.kt iq 

gauw te kunnen nasla., antre o 
ik dit of dat vinden kan." 	

lel En dan toont de schrijver mij 
kastie met de velo kaarter,. 
Wel heb 	 te ik een sterk vis.,  di 

heugen en vooratollingsverm,  • 
Ik heb daarom veel geluid cm 
betistuderen van schilden,. 

ach. Sten nnle ede tirr"  
' gebruiksvoorwerpen, maaltijd. 
volksvermaken. Ook in oude 
dolboeken vond Ik prenten .d" 

8 



dla Dee...sst sta, een scipeetalsele ^r waals mes. Se sek.ivessmas.: Var Bralja. 

van Ik veel Ieren kon. Kijk eens 
wat een fraai exemplaar,'

, 
 

En dan wordt mij zo'n boek in de 
handen gegeven om de prenten ie 
bewonderen. Ik zie in de marge 
aantekeningen over kleding enz. 
De schrijver laat me dan ook nog 
een eigenhandig getekend plo.. 
grondje van Hoorn zien uit die tijd. 
,Met is mij gebleken, dat het 
dwaasheid is om te spreken van de 
donkere Middeleeuwen. Die waren 
bekist niet doMier, doch kenden 
een hartstochtelijk kleurrijk leven. 
Wel waren er veel openbare wreed-
heden. II herinnert zich misschien, 
dat u inuw radiobesprekingvm 
de trilogie gezegd hebt, dat ik die 
wreedheden als publieke vermake-
lijkheid wel een beetje al te plas-
tisch li.chreef." 
Ik knik. 
„En heus, ik vertelde nog Maar een 
enkel staaltje. Ik zal Mig eens en-
kele dingen noemen, die toen aMe- 

vei waren, ar die moet u maar 
n de ma zetten." 

En dan hoor ik enkele voorbeelden 
v. kwellingen uit d. tijden, die 
me doen ijzen. 
„Uit de studie van dit tijdvak ont-
stonden ook mijn romans „Heek 

Mijnzen 
 n. waar b. jee', en „Wen-

dde... 
„II hebt, nu u niet meer v.r de 
klas staat, wel hele dagen om te 
werken, maar toch sta ik verbaasd 
over uw studiezin en productivi- 
teit ace leven 	dat eigenlijk? 
Vergeef me die rare vraag." 
„Door neer regelmatig te werk.. 
Elke morgen begin ik op dezelfde 
vaste tijd, rust d.n na de maaltijd 
even en werk X middags het ge-
schrevene verder uit of tik het over 
en savanne studeer ik dan weer. 

KEES KLAP -

INTERVIEWT DE 

SCHRIJVER VAN HET 

ECHTE NEDERLANDSE 

BOEK 

Vroeger moest ik natuurlijk vaak 
int. toeantjes benutten, 
.,Ktuk u dan altijd maar en wer-
ken?" 
„Och, het gaat niet altijd even vlot 
Kunst is, dat merk je hoe ouder je 
wordt des te beter, altijd maar een 
benadering. Je wordt boe langer 
hoe schroomvalliger. Mijn druk-
proeven ede mijn graadmeters. Als 
Ik die niet genoegen lees, acht ik 
miin werk geslaagd, voor zover er 
ooit van slagen sprake is, In het en- 

dere geval moet ik wel conclude- 

eren gefaald te hebben datgene te 
ggenwat ik wilde" 

heeluist,van_de week uw laat- 
ste boek „Eeg.. Kome" g - lemm 
Dr zou niet precies weten hoe Meld 
boek zou moeten noemen. HM is 
eem werkvoor jongeren oude-
ren, het gekt verbeelding en war_ 
kelijkheld" 
Bet liefst noem ik het een levens. 

boek. Ik heb altijd een zeer grom 
bewondering .had voor „Niels 
Belgen:Senswonderbare mis" van 
Sebna Lagerliik U weet dat zij ook 
onderwijzeres gewond is. Eens 
kreeg kj de opdracht een aardrijks- 
ktindeboek over Zweden te schrij-
ven. Voor dit doel schreef zij bet 
prachtige egge. Heleens... 
Zo a.de ik een boek over ons land 
schrijven met daarin de levens, 

eo. long, die van- 
uit on 	

. 
onverschilligheid tot begrip en 

aanvaarding va het leven komt 

Al stand dit grote voorbeeld mij 
voor ogen, toch moest het een neer 
persoonlijke versverking woeden en 
moest het boek afgestemd temden 
op de Annan". mentaliteit 
In Zweden vindt men nog veel ka-
.uterverhalen en de verbinding 
ma do jongen met . galmen is 
zeer 

 
natuurtijk .ze sprookbakeer 

is ons niet eigen. Ik heb daarom 
moe.n soeken naar een verga die 
realistech en romantisch is. De 
longen <EM..) blijft meel, de 
sprookjes vitten in de dier 	De 
dieren in dil boek, het roodborstje, 
de hond ens- afweken s ,̀0  met elk- 

, doch nooit niet de jangen." 
dat is me opgevallen. Ik heb 

zelf ook veel door oins land gezwor-
ven en ik doe het nog altijd even 
graag en ik heb mij ook sterk gel—. 
teresseerd in mensen enadm.,  
pek Vandaar dat ik uw 

koek 
 ao 

waardeerde Kon u al doi tochten 
zo uit het gekomen ~ven?" 

,gliet alle. Dim isweer mijn kaart-
not.m voor de bronnen. Boven-
dien heb ik diverse tochten nog 

Boven-
di 

speciaal voor dit boek ge-
maakt he die met het schets ,De 
Verwachting... 
Met dit boek heb ik een levens-
ideaal ivi/len verwen...1.n" 
Ik vraag, nu het „officiële gedeel-
te voorbij is, ook nog rime bed.. 
bergen. Dit blijkt na. het schaak-
spel zijn. We praten Ook nog en 
sociale ~melen, wam OM 
Bruijn altijd Job levendijee behang-
stanst. voor heeft gehad en neg 
heeft 
Er voordoe foto's gemaakt, die asast 
ron woorden 	indeuk vvlDea 
geven van deze vitale schrijver. 
Veel later dan ik nij sem* 
had, neem ik afsabel. 
Het gesprek met deze bekende 
auteer zen onderwijsnee EVOM mij 
heel wat meer geweest dan een in- 
terview. 	 KEES KLAP. 

1̀"-SE .K- 
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