
DanielHogendoorn
(37, bestuurskundige
enonderzoeker) over
zijnvaderWillem
Hogendoorn
(74, auteurmet
pseudoniem
‘TomasRoss’
en scenarist)

‘Mijnvader is niet bang te
laten zienwiehij is.Dat
vergt in zijn gevalmoed’
Leesverder
oppagina18

D
oo
rC
ha
rlo
tte
va
n
D
ri
m
m
el
en
·F
ot
og
ra
fie
:A
le
k

pagina 16, 01-06-2019 © Het Financieele Dagblad



‘H
ardegrappen
enverhitte
discussies, daar
hieldenwij van
bij ons thuis.
Politiek, kunst,
de evolutieleer;
vanalles kwam
voorbij.Mijn

vaderhechtte erwaardeaandat je jemeninggaf.
Ofdeargumentendie je opvoerdenukwetsendof
kinderachtigwaren, zolang jeonvoorspelbaaruit
dehoekkwam,werdalles goedgerekend. Zijn eigen
rebelse standpunten, altijd evengevat, hingen
somsvandrogredeneringenaanelkaar. Ik vindhet
ooknunogwonderlijkhoehij in gesprekken feiten
moeiteloosmetfictie vermengde, puuromdeboel
op stoomtekrijgen.’
‘Indeweekeinden speeldenwemethet gezin

bordspellen.Het gingóókomhetmeedoen,maar
jedoet pas goedmeealshet je gaat omhetwinnen.
Monopolywashet ideale spel om jemedespelers
kapot temaken;heerlijk omelkaar tot de laatste
centuit tebuiten enhet verlies vandeander er lek-
ker in tewrijven. Als ik later een spelmet vrienden
speelde,merkte ikdat zemijn fanatisme lichtelijk
sneuen lachwekkendvonden.Of zewaren snel
gekwetst. Zij speelden voordegezelligheid.’
‘Sinterklaas vierdenwij ook vol overgave. Zakken

vol surprises encadeaus. Er sprakeenenorme
werklust en creativiteit uit.Degedichten, soms van
twaalf pagina’s lang,warenaltijd geestig ener zat
zowel venijn als ontroering in. Vooral die vanmijn
vaderwarenmesscherp: hij konkaraktersfileren
zonder in te leverenop respect. Zo’n avond, die tot
diep indenachtduurde, vloog voormijngevoel
voorbij. Erwas veel eten, iedereenwerddronkenen
hethuis stondblauwvande rook.’
‘Mijnouders zijn totaal verschillend.Mijn

moeder, eenSchotse cellistmet een voorliefde
voordenew-agebeweging, hield er een losse vorm
vanopvoedenopna. Zijwasniet het typedathet
huis aankanthadof op vaste tijdenmetdepot op
tafel kwam.Denodige structuur –kopje thee in
demiddag,m’nkameropruimenen“maak je je
huiswerk?” –kreeg ikbijmijn vader en zijnhuidige
vrouwDorine, die rondmijn7de in zijn leven

kwam.Opvrijdaghaaldehijme inAmsterdamop
van school endanbracht ikdeweekeindenbij hen
door inde stolpboerderij inMiddelie, eendorpjebij
Edam.Daarwaren slotenomoverheen te springen,
weilandenmetpaardenenburenmet eenhooiberg
waarin ikhuttenkonbouwen.Allemaal extra leuk
als er vriendjesuit de stadkwamen logeren.Dan
kampeerdenwe inde tuin enmijn vaderkon je er
uitstekendbij hebben.Hij konverdienstelijk teke-
nenenmaakte van iedereeneenkarikatuurof een
stripfiguur.Danwas ik trots ophem.’
‘Ik verslindboeken,maarbengeen fan vanzijn

genre. Ikhou veel vanfictie,maar leesnu vooral
wetenschappelijkeboeken.Alspuber vond ik zijn
boekenwel spannend.Mijn vader lietmeals jongen
meedenkenmetdeplots.Urenlangbesprak ikmet
hemhoewede lezer ophet verkeerdebeenkonden
zetten: diepuzzel vond ik interessant en ik voelde
meserieus genomen. Ik zat volmetbeginners-
foutenenhij leerdemedekneepjes van zijn vak.’
‘Hij isnietbangte latenzienwiehij isendat

vergtmoed.Nietalleenomdatzijnkarakterweinig
doorsnee is,maarookomdatzijnpublieke imago
anders inelkaarsteektdanzijnprivépersoon.Neem
zijnauteursfoto,dieopdeachterflapvanzijn laatste
boekprijkt.Eenduistere fotovaneenspannende
man.Zijngrotewenkbrauwenversterkendatbeeld.
Maar thuisbakthijopzondagochtendgezellig
eieren inzijnochtendjasen ishij eenvrolijkeen
betrokkenopa.Mijnzoonsvan8en11zijnvoorAjax,
WillemisvoorADODenHaag.Voetballenopstraat
vind ik leuk,maar ikweetniets vanclubsenspelers,
dus ikbenblijdathijdatgat vult.’
‘Wedenkenallebei kritisch,maarhij zoumoei-

lijk in een teamkunnenwerken. Ikkandatbeter,
maarmoetwel ruimtekrijgen voor eigen initiatief.
Ikbenookharmonieuzer ingesteld endenk langer
nadanhij.Willemvindtmij tebeschouwend.Dat
vindthij al gauw langdradig. Is somsookzo.Hij
is ad rem,ongeduldig endirect. Inhet verkeer
scheldthij eenhoopopzijnmedeweggebruikers.
Voor iemandzoals ik –die als jongetje in gedach-
ten verzonken tegeneen lantaarnpaal botste en
danverdwaasd sorry zei – is dat gedragmoeilijk te
begrijpen.Maar als bijrijder vind ikhet vaakook
ontzettendgrappig, omdat zijn verbeeldingskracht
dusdanig sterk is dathij erin slaagthet rijgedrag

‘De sinterklaasgedichten vanmijn vaderwarenmesscherp.
Hij konkarakters fileren zonder in te leveren op respect’

FAMILIEHISTORIE
PieterGerardusHogen-
doorn (1912-1971)wasals
politiemantijdelijkvanuit
DenHaagnaarDenBom-
melovergeplaatst endaar
werdWillemHogendoorn
in1944geboren.Zijnvader
zat inhetverzet enwerdna
deoorloggevraagdbijde
BinnenlandseVeiligheids-
dienst.ZijnmoederAnna
Kamman(1912-1991)was
verpleegsterensindshaar
huwelijkhuisvrouw.

WillemHogendoornbegon
zijn loopbaanals journa-
list endebuteerde in1980
onderdenaamTomasRoss
metdepolitieke thriller
‘Dehondenvanhetver-
raad’.Meerdantachtig
boeken–veelalmisdaad-
romansmetvaakeen link
naardeTweedeWereldoor-
log–volgden.Hij schrijft
daarnaast scenario’s voor
televisieseriesenhijheeft
meerdere schrijversprijzen
ontvangen.Begindit jaar
kwamzijnnieuwste roman
uit, ‘BlondeDolly’.

Daniel isbestuurskun-
digeendoetonderzoek
naarklimaatadaptatie
inMyanmarenThailand.
Zijnouders scheiddentoen
hij 3was.Hijheeft eenzus
van41, Iona, eneenhalf-
zusje van25,Pauline.Hij
woontmetzijnvrouwDa-
nielle enzijn zoonsSamuel
enFelix inAmsterdam.
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$ Lees volgendeweekhet interviewmetBabette
Hensbergenoverhaar zusEllenHensbergen, algemeen
directeurbijMuntHypotheken. ‘Ellenmoesthet vaak
ontgeldenomdat zeniet tegenhaar verlies konbij
spelletjes.Dathad ikdanweerniet.’

WillemenDaniel in
Frankrijk, in 1990.

WILLEMOVERDANIEL
'Mooi.Goedgetroffen.Af
en toedenk ik: ikhebmaar
éénzoonendat ismeer
danvoldoende,maardat
bedoel ikduspositief. En
overopvoedengesproken, ik
liegnietals ik zegdathij dat
beterkandan ikhetdeed.
Indediscussiesdie ik inde
jarenzestigmetmijnvader
voerde,dronghij aandat ik
ambtenaarmoestworden.
Verzorgdvandewieg tot
het graf.Ambtenaar?Niks
ambtenaar.Nikspensioen
enhuisje, boompje, beestje.
Kunstenaar zou ikworden,
met eenwildenmeeslepend
leven.Opstandig, koppen
tegenelkaar.
Nuheb ikeenzoonmet

vrouwenkindereneneen
huis,metwie ikpraatalsof
hij een leeftijdgenoot is. En
dieambtenaar is.Hadmijn
goedevaderhetnogmaar
meemogenmaken.Apetrots
opdie jongen.'

vandeautomobilist te vertalennaarhoedie eruit-
ziet. “Dezedruif hier voorons.Dat is zo’nouwe lul
met eendikkebuikdiedenktdathij kan rijden.”
Als kindkon ik zenuwachtigworden vanmijn vader
en zijn gemopper. Ikwas8 toen ik er indeauto
onderwegnaar school achterkwamdat ikmijn
brilletjewas vergeten. Ikkreegflinkopmijnkop:
“Waaromben je altijd zo vergeetachtig?”Oneerlijk,
wanthijwas te laat opgestaan,waardoorweons
moestenhaasten.’
‘Ikbenalheelwat jarengestoptmet roken,maar

die enedagpermaanddat ikmijn vader zie, rook
ikmethemeensigaret.Wepraten samenoverhet
levenopmijnbalkon inAmsterdam,gaannaar een
filmofmakeneenfietstochtjenaarde visboer voor

eenharing.Mijn vrouwen ik eten,metdekinderen,
eenpaar keerper jaarbij hemenDorine. Laatst
nog, ouderwets gezellig. Ikhoordehoehij onder
aande traponzekinderen riepomdatweaan tafel
gingen.Datdeedhij vroeger ookbijmij: keihard
naarboven roependathij iets tedrinken voorme
had. “Ikkomzo”, endan rondde ik afwaar ikmee
bezigwas.Na tien secondenwashet: “Komjenog?”
Irritant vond ikdat.Maarmijnblik tenaanzien
van zijnonhandigedingen indeopvoeding is
veranderd sinds ik zelf kinderenheb. Ikmaakaan
de lopendeband“fouten”,maar realiseermeook
hoe ikmijnbest doe.Datdeedmijn vader ook.Al
dat gediscussieer aandekeukentafel heeftmeals
volwassenehetnodigeopgeleverd. Ik voelmeniet
snel aangevallen ingesprekkenen vindhet leukals
mensen tegengas geven. Ikheb liefdegekregenen
benonafhankelijk en zelfredzaamgeworden.Daar
ben ikhemdankbaar voor.’q
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