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Hub van Werrsch

H^ib van Wersch is deze maanden sporadisch in het straatbeeld van Alphen te zien, want hij
werkt in Harfsen aan een nieuwe roman. Voor een dag terug in Alphen vertelt hij over zijn schrij-
verschap, de totaal andere wereld van India en waarom hij acht jaar wethouder was.

BERT VAN DEN HOOGEN

Altijd op zoek naar de waarheid
SPIEGELBEELD

„In de Spiegel ontmoet ik iemand
die op zoek is naar de waarheid of
het verhaal achter de huitenkant

d!« we zien. Telkens als je je ver-
diept in een onderwerp bhjkt dat

die waarheid niet doordringt tot de
huitenkant. Dat komt doordat

mensen altijd bezig zijn een beeld
van zichzelf neer te zetten^ zonder
de ware persoon te laten zien."

SCHRIFT OP DE SPIEGEL

„Ik heb de naam van mijn vrouw
op de Spiegel geschreven. Het is in
de Indiase taal Marathi. Er staat

Anju, uitgesproken als Anzjoe. En
de Spiegel staat in boekhandel

Haasbeek, waar ik mijn boek Heil
uit de Diepte heb gepresenteerd."

SCHRIJVER

„Sinds mijn vroegste jeugd wil ik al
schrijven. Ik ben ook journalist ge-
weest. Ik heb in mijn leven veel
meer beroepen gehad, maar mijn
levensstijl heeft zich nu ontwikkeld
tot die van een schrijver. Voor mij
betekent dat dat ik mij enkele
maanden terugtrek om de basis te
leggen voor een boek. Daar kan an-

derhalf jaar van onderzoek aan
voorafgaan. Daama ben ik nog an-
de^half jaar bezig om de basis uit
te werken. Ik vind dat ik nog rede-
lijk snel werk. Nu werk ik aan een
roman waarin wetenschappelijke

fraude een hoofdthema vormt."

TREK NAAR INDIA

„Ik was rond 1970 buitenlandre-
dacteur voor het Eindhovens Dag-

hlad. Het werk bestond uit het se-

lecteren van nieuws uit grote sta-

pels telexberichten. Bureauwerk. Ik
vond het onzin dat ik het nieuws

niet met eigen ogen kon waarne-

m
Als je niet over die
rand van |e bord
kijkt, blijft je wereld
dat bord havermout

ni2n. Het was de hippietijd. Veel
jonge mensen gingen naar Oos-

terse landen om een andere wereld

te verkennen, omdat ze niet tevre-
den waren met de wereld waarin

ze leefden. India had wat dat be-

treft veel te bieden en ik besloot

over land daar naartoe te reizen. Ik

had verder geen plannen hoe lang

ik daar zou blijven. Ik reisde per

paard, met bussen en treinen."

DRIE MAANDEN IN INDIA

„Dat heeft alles te maken met mijn

vrouw die ik in India ontmoette. Ik

had vrijzinnige gedachten over het
hiiwelijk: ik zou nooit van mijn
leven trouwen. Maar ik ontmoette

de mooiste vrouw van India en

v>«d werkelijk op slag verliefd. Al
na een week vroeg ik haar om met
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▲ Hub van Werrsch: 'Ik vertrouw liever op mijn eigen ogen'. foto marlies wessels

me mee te gaan. Maar in een land
waarin de ouders een huwelijk ar-
rangeren, was het natuurlijk

schokkend dat ik daar als jonge
gast uit een andere wereld de

mooiste bloem uit India kwam

plukken. De ouders gaven toch toe-
stemming, maar de wet stelde als
voorwaarde dat een buitenlander

pas mag trouwen als hij drie maan
den in India heeft gewoond. Zo-

doende verbleef ik drie maanden

in India en kwam ik getrouwd en

wel terug in Nederland."

INDIA

„Ik heb antropologie gestudeerd
met speeialisatie India. Het is een

ontzettend fascinerend land. Als je

bedenkt dat er 22 offlciele talen

zijn en nog tientallen andere talen,
dan is wel duidehjk dat een een-

trale aansturing lastig is. Het kas-
tensysteem is een fascinerend on
derwerp. De stad van mijn vrouw

is gegroeid van 1,2 miljoen in 1970
naar 4,5 miljoen mensen nu. De
problemen rond volkshuisvesting,
onderwijs, voeding en medische
zorg zijn bijzonder groot. Ik vrees
dat die nooit worden opgelost."

NEDERLAND

„Ik ben veel relativerender gewor-
den. Toen ik in Alphen kwam
wonen, klaagden mensen dat de

stad zo groot was geworden. Dan
hadden ze het over van 30.000

naar 70.000. Dat is natuurlijk niets
vergeleken met de groei in India en

andere delen van de wereld. Kun-

nen relativeren is belangrijk, zeker
in de wereld van nu. Mensen die

dat niet kunnen, keren zich naar
binnen en kijken niet over de rand

van hun bord. Ik vind dat een be-

grijpelijk, maar mezelf zou ik dan

een onvoldoende geven."

WERELDBURGER

„Als je niet over die rand van je
bord kijkt, blijft je wereld dat bord
havermout. Je blijft daardoor rede-
neren volgens je eigen normen. De
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wereld intrekken ging mij makke-
lijk af. Ik heb twee jaar rondge-

zworven terwijl ik met 1500 gulden
vertrok. Onderweg werkte ik als

druivenplukker of in een restau
rant. Als je je eisen niet te hoog
stelt, houd je het lange tijd uit. Ik
wilde met mijn poten in die andere
maatschappijen staan. Niet als toe-
rist, maar participerend, zodat ik
erover kan schrijven."

WERELDWIJS DOOR BOEKEN

„Als je je wijsheid alleen uit boe-
ken haalt, komt de informatie via
de ogen van een ander. Ik vertrouw
liever op mijn eigen ogen. Dat is
geen pleidooi om geen boeken te

lezen. Het is goed om je wereldken-
nis uit wetenschappelijke boeken
te halen, maar ga ook zelf kijken
en ervaren hoe het echt is. De

hoogste wijsheid zal ik niet uit het

reizen halen, maar ik word er wel
wijzervan."

ROMANS

„Romans zijn er vooral om te

boeien en niet zozeer om kennis op
te doen. Toch probeer ik de lezer
kennis mee te geven. Wetenschap
pelijke werken zijn erg vormvast.

Bij roinans heb je de vrijheid om

creatief te zijn. Met wetenschappe
lijke boeken bereik je vakgenoten,
met romans een breder publiek."

VAN WERELDREIZIGER NAAR

WETHOUDER

„Ik werd wethouder van Alphen,
omdat dat een prachtige manier is
om een gemeenschap te doorgron-

den. Ik voel me nog altijd antropo-
loog. Antropologen trekken soms
naar een klein dorpje op Java om
daar maandenlang afgesloten van

de buitenwereld te leven om alles

te weten te komen van dat dorp.
Een dorpsgemeenschap is buiten-

gewoon interessant, Alphen ook."

SCHERPE MENING

„Door mijn reizen en levenserva-
ring heb ik een mening die ik
graag scherp formuleer, maar ik
kan die mening altijd relativeren.

Door de scherpte lok ik discussies
uit. Discussie is goed, omdat ik zo
tot nieuwe waarheden- kan komen.

Soms leg ik me erbij neer dat het
verschil van mening blijft. Niet alle

verschillen in de wereld zullen

worden opgelost."


