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“Goede boeken veranderen je kijk op de wereld. 
Er zijn veel van die boeken in mijn leven geweest 
en de grote vraag is altijd: was ik er wel klaar 
(lees: open) voor. Ontscholing van de Maatschappij 
van Ivan Illich was bijvoorbeeld zo’n boek: wij 
worden gedwongen op scholen allerlei dingen te 
leren die niet relevant zijn voor ons eigen overle-
ven. School maakt dus dom voor het eigen 
bestaan. Het bereidt je voor op functioneren in een 
maatschappij waarin anderen bepalen wat 
belangrijk is en neemt je gevangen in de socialise-
ring voor een samenleving waarin je je niet thuis-
voelt.”

Sommige onbenullige televisieprogramma’s vertellen onbe-
doeld veel over de volksaard van een land. De bevolking van 
Groot-Brittannië bijvoorbeeld mag dan in onze ogen bestaan 
uit beleefde bolhoeddragers en chique Downton Abby-achtige 
dames aangevuld door een bonte verzameling charmante ex-
centriekelingen, het land herbergt ook een minder belichte 
onderlaag die het begrip ‘ordinair’ een geheel nieuwe beteke-
nis geeft. Daarom kijk ik op de BBC weleens naar Snog, marry, 
avoid dat nu ook bij RTL5 te zien is. Het is een metamorfose-
programma waarin Engelse jongeren op aandringen van moe-
der, vriend of vriendin een ‘make-over’ krijgen. Vergeleken 
bij wat daar voor de camera verschijnt is ‘onze’ Oh oh Cherso 
Barbie een beschaafd uitziend Disney-prinsesje. Liters zelf-
bruiner gaan er aan de overzijde van Het Kanaal doorheen, 
dozen vol enorme plakwimpers, ellenlange plastic nagels, ki-
lometers haarextensions en kleding waar de gemiddelde pros-
tituee onder het motto ‘er moet nog wel íets te raden 
overblijven’ feestelijk voor zou bedanken. Zo’n meisje (en een 
enkele jongen) wordt naar een zogenaamde sprekende com-
puter gebracht, POD genaamd. Na enig snijdend commentaar 
en het verplicht afwassen van alle make-up volgt de razend-
snelle metamorfose. Houdt dat nieuwe uiterlijk ook stand op 
de lange duur? Meestal niet. Menig diep oranje ‘gebruind’ por-
noblond meisje of vervaarlijk ogend gothictype heb ik zien 
veranderen in een zichtbaar ongelukkig make-uploos tutje. 
POD gaat voor ‘natuurlijk’, vandaar. Gemiste kans? Mogelijk. 
Maar een verbazingwekkend half uurtje is het wel. 

Het land herbergt 
een onderlaag die het 
begrip ‘ordinair’ een 

geheel nieuwe betekenis geeft

Van Ivan Wolffers verscheen onlangs Het gezonde lifestyleboek.

Lust, liefde of laten 
lopen,  elke werk-
dag om 19.05 uur 
bij RTL5.

Poëtische tas

Arts/auteur 

Ivan Wolffers

Ballotage
 GESCHIEDENIS   Nooit geweten dat om in de gloednieuwe 

Flevopolder te mogen gaan wonen er een speciale selectieambtenaar 
onverwacht bij je thuiskwam om te kijken of het gezin ‘goed genoeg’ was. 
Tot in de slaapkamer aan toe! De Flevopolder moest een ideale leefomge-
ving worden waarin alleen de beste Nederlanders welkom waren. Het is 
te lezen in het fascinerende boek van historica/journalist Eva Vriend, die 
als boerendochter in de Noordoostpolder opgroeide. Zij onderzocht aan 
de hand van haar eigen familiegeschiedenis of het lukte met die zoge-
naamd ‘maakbare samenleving’. Het nieuwe land, ! 18,95 (Balans).

Mooi en vrolijk is deze stevige 
boodschappentas met een 
dichtregel van Tim Gladdines. 
En ook zeer milieuvriendelijk, 
want de tas is gemaakt van oude 
frisdrankflessen. De binnenkant 
is rood en heeft een handig  
zijvak. De gedichtentas kost  
! 10,95 en is te bestellen via 
www.plint.nl

Waar is mijn moeder?!
 JEUGD   Als de elfjarige Silke op een dag uit school komt, is haar 

moeder verdwenen. Wel is er een onbekende vrouw aanwezig, maar 
die weigert te zeggen waar haar moeder is. Silke moet voorlopig gaan 
logeren bij haar oom, tante en nichtje Janita in Zeeland, waar ze pro-
beert te ontdekken wat er is gebeurd.  Verdacht van Ineke Kraijo 
! 12,95 (De vier windstreken).

Toegankelijke gedichten
 POËZIE   Het is een hardnekkig misverstand dat poëzie altijd wat 

 moeilijk en ingewikkeld is. Het werk van F. Starik bewijst dat elke keer 
 opnieuw. In zijn nieuwe bundel zet hij de deur wijd open naar zijn mooie, 
ontroerende en humoristische gedichten. 
Door, ! 17,50, (Nw. Amsterdam).

De zoektocht
 ROMAN   Geen thriller, maar dit keer een roman van Marion Pauw. 

Het gaat over Nani, welvarend, getrouwd en moeder van twee lastige 
pubers. Op een dag barst de bom onder haar gezinsgeluk en besluit ze 
met een groepsreis naar Panama mee te gaan. Als Nani in de jungle 
verdwaalt komt ze bij een Indianenstam terecht waar ze, zoals ver-
wacht, het een en ander leert over wat werkelijk van waarde is. 
Onderhoudend, maar niet indrukwekkend. De wilden, ! 17,50 (Anthos).

Mijn oma is druk met het inrichten 
van het nieuwe huis. ‘Gaan jullie 
maar een eindje fietsen,’ zegt ze op 
een middag tegen haar drie jongste 
zonen. Dan heeft zij tenminste even 
haar handen vrij. Daar gaan ze, 
Frits, Gerrit (9 jaar) en Simon (7). 

Op avontuur in hun nieuwe… 
ja, waar zijn ze eigenlijk terecht-
gekomen? Want ze zien werkelijk 
niets anders dan vlakte. Ze woon-
den tot dan toe in een Noord-
Hollands dorpje en de kerk was om 
de hoek. Nu komen ze pas na 800 

meter fietsen wat tegen, en wel, 
een bocht in de weg. Misschien valt 
er iets te zien als ze die door zijn? 
Ze stappen van hun fiets en kijken 
de weg af, maar er komt geen einde 
aan. Ze zien niets, of eigenlijk zien 
ze alles. 

Het nieuwe land

TIP

Dit boek
veranderde mijn leven

Margriet-redacteur Heleen Spanjaard tipt elke week de nieuwste boeken en opvallendste tv-programma's.
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