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Na een reddingsactie van
zijn dierbare viervoeter, be-
sloot Rot-
terdammer
Wim Kerk-
hof een lied
te schrijven
over zijn
helden bij
de brand-
weer. Kerk-
hof schrijft
al sinds jaar en dag liedjes
voor zijn band de Amazing
Stroopwafels. Het nummer
over de brandweer, waar hij
momenteel hard aan werkt,
komt volgend jaar op de
nieuwe cd van de band.

Een lied speciaal voor de
brandweer. Hoe dat zo?
,,Ik ben al mijn hele leven fan
van de brandweer. Brandweer-
lieden zijn echt helden. Ik be-
doel, de meeste mensen lopen
weg van gevaar, zij gaan het ge-
vaar juist tegemoet. Eigenlijk
wilde ik altijd al een lied over de
brandweer maken.’’

Ok, maar waarom komt het
lied er nu wel?
,,De brandweer heeft laatst de
hond van mij en mijn vriendin
gered. Als zij niet zo snel en
daadkrachtig hadden gehandeld
had onze border collie, Boris, nu
niet meer geleefd.’’

Wat is er gebeurd dan?
,,Tijdens een wandeling met
Boris in een park vlakbij de Rot-
terdamse luchthaven Zestienho-
ven kwamen we bij een steiger.
In het water zagen we een moe-
dereend met haar kleintjes, best
bijzonder voor de tijd van het
jaar. Dat vond Boris ook en die
sprong meteen het water in. We
riepen hem terug en hij zwom
weer naar de kant. Hij kwam al-
leen de steiger niet op en zwom
uit paniek onder de vlonder.
Daar kwam hij vast te zitten.
Mijn vriendin twijfelde geen mo-
ment en belde 112.’’

En toen?
,,Binnen enkele minuten ston-
den er vijf stoere brandweer-
mannen op de steiger. Eén van
hen sloeg met een koevoet een
enorm gat in de steiger en trok
Boris uit het ijskoude water. Ik
ben hen zo enorm dankbaar. Ik
heb ze ter plekke beloofd dat ik
een nummer over mijn helden
ga schrijven.’’

Is het nummer al te horen?
,,Nee, ik ben nog druk bezig met
schrijven. Ik heb al een aantal
coupletten, maar het staat nog
in de steigers. Het nummer
komt op de nieuwe cd van mijn
band de Amazing Stroopwafels.
Ik ben een echte oerwafel met
een groot hart voor de brand-
weer!’’

CHANTAL LINDSEN

‘Zonder hen
had Boris
het niet
overleefd’

Wim Kerkhof,
Schrijver brandweerlied
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Wat er zo inspirerend is aan Parijs? ,,Er is zoveel
te zien. Je hoeft je nooit te vervelen,’’ verklaart
schrijfster en filosofe Claire Polders (35), die
graag het gedrag van de bewoners van de grote
stad bestudeert. Bovendien: ,,Waar je ook loopt,
overal voel je de geschiedenis van de stad.’’
Neem alleen al haar eigen woonwijk, Saint Ger-

man des Prés op de linkeroever van de Seine.
Hoewel het culturele leven er over zijn hoogte-
punt heen is, zijn de bewoners er nog altijd van
doordrongen dat hun cafés en brasseries ooit de
thuishaven waren voor beroemdheden als Jean-
Paul Sartre en Simone de Beauvoir.
Ook Polders’ eigen huis, dat staat in een idyl-

lisch door druivenranken begroeid hofje, ademt
historie. Verscholen achter een stalen poort is er
midden in de drukke stad ineens dat lage com-
plex van glas en staal. Het werd gebouwd in 1885
als atelierruimte voor de kunstenaars die mee-
werkten aan de bouw van Eiffeltoren en de pavil-
joens in het park er omheen, neergezet ter gele-
genheid van de Wereldtentoonstelling van 1889.
,,Inmiddels zijn de meeste ateliers omgebouwd

tot woningen,’’ vertelt Claire aan de keukentafel
van haar knusse huisje. ,,De twee kunstenaars die
dat nog niet hadden gedaan, moeten het in de
oude staat laten, want het is inmiddels een mo-
nument geworden.’’ Op de entresol staat haar bu-
reau met laptop, waar ze dagelijks aan schrijft.
Wanneer haar man Daniel, die als scriptschrijver
ook thuis werkt, bezoek over de vloer heeft wijkt
ze uit naar een bibliotheekje in de buurt. Want
alleen in stilte kan ze schrijven.

HORIZON
Of Claire zich na haar studies letteren en filosofie
in Tilburg en Parijs ook in Capelle aan den IJssel
tot auteur had kunnen ontwikkelen? ,,Misschien
wel, maar ik denk dat het verstandig is geweest
dat ik mijn horizon heb verbreed.’’
De Parisienne groeide op in Oostgaarde, een

jaren 70-wijk met eengezinswoningen en flats die
de Capelse horizion domineren. Haar ouders
waren er de eerste bewoners. ,,Als tiener vond ik
het er ronduit saai. Je kon er niet uitgaan, er was
niets te doen, voor alles moest je naar Rotterdam.
Nu zie ik dat het een goede plek is om kinderen
te laten opgroeien. Mijn moeder woont er nog
steeds. Maar ik zou er niet weer willen wonen.’’
Eeuwige Kermis heet haar laatste roman, en

die titel slaat allerminst op haar van toeristen
vergeven woonplaats Parijs. Het gaat juist over
Capelle. Niet over de nieuwbouwstad maar over
de polders uit Claires jeugd. Vandaar dat Capelle
is het boek is omgedoopt tot Paradijssel, een au-
thentiek Hollands dorp dat door een grote toeris-
tenstroom is verworden tot kermis.
,,De speeltuin waar ik vroeger altijd te vinden

was, heette Paradijsel. Die heeft jaren geleden

plaatsgemaakt voor een villawijk. Toen ik de bull-
dozers op de dijk zag staan, raakte me dat meer
dan ik had verwacht. Pas toen besefte ik dat ik
ookmooie herinneringen had aan Capelle. Je ver-
wacht toch dat de plek waar je opgroeide altijd
hetzelfde blijft.’’
Behalve over Capelle, gaat het boek ook over

Claires vader, die ongeneeslijk ziek was en tot eu-
thanasie besloot toen ze 23 jaar was. ,,Vlak voor
en na zijn overlijden merkte ik dat ik heel gevoe-
lig was voor authenciteit. Ik had geen tolerantie
voor mensen die ergens de schijn over ophielden,
zelfs vrienden vond ik nep. Maar dat schijnt heel
normaal te zijn als een dierbare overlijdt.’’

EUTHANASIE
Polders wilde graag haar verhaal vertellen over
euthanasie, zonder het zwaar te maken. ,,Ik wilde
beschrijven hoe zoiets in een gezin plaatsvindt.
Hoe je elkaar beter leert kennen als het eigenlijk
al te laat is.’’ Haar eigen situatie was anders. ,,Ik
was niet zo van mijn vader vervreemd als hoofd-
persoon Julia. Maar ik heb mijn vader wel beter
leren kennen door dit boek te schrijven.’’
Honderd procent autobiografisch is Eeuwige

kermis niet, maar Polders putte voor het boek
wel uit haar eigen leven. ,,Het is de eerste keer

dat ik een boek schreef dat zo dichtbij komt. Eng
vond ik dat niet, wel moeilijk. Familieledenmoes-
ten er ook aan wennen, maar reageerden uitein-
delijk allemaal goed. Zij zien beter dan welke
lezer ook wat fictie is en wat niet.’’

Vierde roman
van Capelse
Claire Polders
PARIJS • Parijs oefent door de eeu-
wen heen een grote aantrekkings-
kracht uit op schrijvers. Claire Pol-
ders uit Capelle aan den IJssel
streek er elf jaar geleden neer en
schreef er vier romans. Toch speelt
haar laatste boek zich af in haar
oude woonplaats.

YVONNE KEUNEN

Claire Polders voor haar schattige huisje in
een historisch hofje in Parijs. FOTO AD

Parisienneuitdepolder

SANDER SONNEMANS
ROTTERDAM • Een overval op een
supermarkt in Berkel en Rodenrijs,
het Campanille Hotel in Vlaardin-
gen, het Ibis in Leiderdorp en het
Airport Hotel Rotterdam. Rotter-
dammer Mario W. (25) zegt er niets
mee te maken te hebben. Het Open-
baar Ministerie (OM) stelt vol-

doende bewijs tegen de man te heb-
ben om een celstraf van tien jaar
tegen hem te eisen. Zijn advocaat
Guy Weski heeft vrijspraak bepleit.
De Rotterdamse strafpleiter vindt

dat het OM niet ontvankelijk moet
worden verklaard omdat de aankla-
ger in opdracht van de rechtbank
opgenomen – vertrouwelijke – ge-

sprekken had moeten vernietigen,
maar dat niet heeft gedaan. De ad-
vocaat zegt dat bovendien ontlas-
tend bewijsmateriaal uit het dossier
is gehouden.
Mario W. heeft altijd gezwegen

over de serie hotelovervallen. Nu
doet hij er wel zijn mond over open;
om stellig te ontkennen dat hij die

op zijn naam heeft gebracht.
De strafeis – tien jaar – is opval-

lend hoog uitgevallen, omdat bij de
overvallen een vuurwapen is ge-
bruikt en fysiek geweld tegen de
slachtoffers. In één van de hotels
werd behalve de receptionist ook
een gast in zijn kamer overvallen.
Uitspraak op 27 december.

Gevangenisstraf van tien jaar geëist voor serie gewapende hotelovervallen

‘Laagste dorp’
Paradijssel
ROTTERDAM • Hoofd-
persoon in Eeuwige
Kermis is Julia Hol-
lander, een jonge do-
cumentairemaakster
die de wereld rond-
reist om leugens te
ontmaskeren. Wan-
neer haar doodzieke
vader tot euthanasie
besluit, keert ze hals-
overkop terug naar haar geboortedorp
Paradijssel (lees: Capelle). Tot haar af-
schuw is ‘het laagste dorp van Neder-
land’ een banale kruising geworden tus-
sen een openluchtmuseum en een pret-
park. Julia besluit actie te ondernemen
en probeert in het oud-Hollandse dorp te
redden wat haar lief is. En met vallen en
opstaan leert ze tegelijk ook haar intro-
verte vader kennen.
Eeuwige kermis, Claire Polders,
Uitgeverij De Geus, €18,90


