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Behalve schrijver is ze zangeres,
anglist en taalcoach. De laatste
hoedanigheid bracht haar op het
idee om te schrijven over ’hoe het
is om in Nederland te wonen als
Nederlands niet je moedertaal is’.
Daarbij aangespoord door ergernis
over een uitspraak van premier
Rutte. Wie een migrantenachter-
grond heeft, komt moeilijker aan
een baan, maar die moet zich dan
maar ‘invechten’. ,,Lekker makke-
lijk gezegd, vanuit zijn bevoorrech-
te positie.”

Ze voerde de afgelopen twee jaar
indringende gesprekken met elf
anderstaligen uit haar vrienden-
kring en in haar dorp Bunnik. Van
tandarts tot yogalerares en van
Belgisch tot Syrisch, met het plaat-
selijke Intercultureel Eethuis als
belangrijk samenzijn. ,,En daar is

het altijd een vrolijke bende”, weet
Vincent Bijlo (55), de blind geboren
cabaretier die landelijk bekend is
en bijna 32 jaar haar man. 

Koselleck
Een van de geïnterviewden is Kon-
rad Koselleck, van oorsprong Duit-
ser. Hij groeide in Nederland uit
tot veelgeprezen componist, arran-
geur en orkestleider. Naast de naar
hem vernoemde bigband, die met
Ellen ten Damme onder andere
optrad voor prinses Beatrix, leidde
hij jarenlang de amateurs van de
Seaside Big Band in Heemskerk.

Kosellecks vader was historicus,
krijgsgevangene in de oorlog en
liet zich na WO2 horen in het de-
bat over hoe Duitsers moesten
omgaan met hun verleden. ,,Ik ben

opgevoed met een grote distantie
tot nationalisme”, onderstreept
Konrad in het boek. Maar toch:
,,Als Duitser in Nederland moet je
veel nazi-grappen slikken.” Hoe-
wel hij toch ver na de oorlog is
geboren en er persoonlijk geen
enkele schuld aan heeft. 

Ondanks haar uitstekende be-
heersing van de Engelse taal voelde
Mariska zich in Engeland niet
geheel gelijkwaardig. ,,Je kunt
studeren wat je wilt, maar als je
niet met de taal van het land bent
opgegroeid, voel je altijd die ach-
terstand. Daarom besloot ik niet

naar Engeland te emigreren. Ik kan
me goed voorstellen hoe het is als
je ook nog eens vanuit een heel
ander taalgebied hierheen komt.” 

Ze interviewde twee vluchtelin-
gen, de andere negen kwamen naar
Nederland voor liefde of studie.
Hun levensverhalen wisselt ze af

met eigen ervaringen en bespiege-
lingen. ,,Het was voor mezelf een
hele ontdekkingsreis. Sommigen
kende ik al jaren en nu pas hoorde
ik hun geschiedenis. Dat is zo
belangrijk. Al die vooroordelen die
nergens op zijn gebaseerd, al dat
beoordelen op uiterlijk. Niet ieder-

een met een hoofddoekje is anders-
talig, om maar wat te noemen.” 

Het imago van Nederland ver-
dient ook enige nuancering, vindt
Vincent. ,,Tolerantie en gedogen
worden weleens met elkaar ver-
ward, dat is de tragiek . Hier noe-
men we het drugsbeleid ’gedoog-

beleid’. Geërgerd toestaan: ’Já hoor,
het mág, hoor!!” Mariska zou graag
zien dat het boek leidt tot begrip
voor anderstaligen en tot ’een
collectief bewustzijn’. ,,Sta stil bij
je eigen gedrag.”

Ton de Lange

Schrijfster
wenst meer
zelfreflectie

’Intercultureel
Eethuis is een
vrolijke bende’

Het is haar debuut in
non-fictie en volgens
Mariska Reijmerink
(53) ook voor het eerst

’dat er op deze manier over dit
onderwerp is geschreven’. De au-
teur presenteert het zondag in
Wijk aan Zee: ’Niet je moerstaal:
anderstaligen in Nederland’. ,,Ik
hoop dat het bijdraagt aan meer
zelfreflectie en inclusiviteit, dat is
voor ons allemaal belangrijk.”

Mariska Reijmerink met haar boek bij een ’sjoelbaksigneersessie’. FOTO MAARTEN BRUGGEMAN

’Anderhalvemeterinterieur’ Badgastenkerk. FOTO’S COLLECTIE JAN-PAUL VAN DER MEIJ Bigbanddirigent Konrad Koselleck, geboren Duitser en een van de geïnterviewden. FOTO THEO SCHOLTEN Vincent Bijlo logeerde in een Wijk aan Zeese pipowagen. Mariska en Vincent tijdens een workshop liedschrijven in Wijk aan Zee.

Levensverhalen van anderstaligen, afgewisseld met
eigen bespiegelingen

De auteur en haar man - gelau-
werd cabaretier Vincent Bijlo -
hebben een speciale band met
’dat stronteigenwijze Wijk aan
Zee’, zoals hij het noemt, met
een knipoog en grijns. 

Ze kwamen er al in 2003 in
verband met een optreden van
een vriend, de IJmondse con-
trabassist Egon Kracht die toen
tijdens het Juttersfestival een
uitvoering leidde van Frank
Zappa’s rocktrilogie ’Joe’s Ga-
rage’. Vincent was bij het festi-
val al eens jurylid bij een sin-
ger-songwritersconcours. 

Hij nam solo-cd ’Met de Bij-
lo’s’ - een verwijzing naar de
beroemde elpee ’With The
Beatles’ - in 2008 op in de Bad-
gastenkerk. Ze vertoefden er-
naast in een pipowagen van
kerkbewoner en studio-eige-
naar Jan-Paul van der Meij. En
hoorden bij ’JP’ een plaatselij-
ke kleuterjuf praten over de
tweeling Bink en Pip in haar
klas. ,,Wát een leuke namen.”
Het mondde uit in hun kinder-
boek ’Bink en Pip gaan naar
Engeland’ (2012), met illustra-
ties van Juliette de Wit.

Signeren met
sjoelbak in
Wijk aan zee
Een boek over het Nederlands
promoot je met een typisch
Nederlands spel, dacht Maris-
ka Reijmerink. Vandaar dat ze
zondag in de Badgastenkerk
van het kustdorp maar liefst
drie keer een ’sjoelbaksigneer-
sessie’ houdt. ,,Waarbij ik het
boek naar je toe sjoel, op ander-
halve meter afstand”, lacht ze.

◆
Anderstaligen
Boekpresentatie

Mariska Reijmering: ’Niet je
moerstaal’ (Uitgeverij De
Graaff). Sessies op 7/6 in
Badgastenkerk in Wijk aan Zee:
12 uur (genodigden), 13.30 uur
en 15 uur. Reserveren via j-p.nl.
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