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Foto’s uit crisisgebieden

Ė

Actrice Joy Wielkens (Centraal Me-
disch Centrum, Sonny Boy) kan uitste-
kend zingen. Dat bewees ze eerder in
de theatershow I’m A Soulman en tij-
dens het Bevrijdingsdagconcert op de
Amstel. In Billie! – Lady Sings The Blues
kruipt Wielkens in de huid van zangeres
Billie Holiday en andere diva’s uit de
glorietijd van de jazz. Met Michael Va-
rekamp op
trompet.

Billie! – Lady
Sings The
Blues, 24 fe-
bruari (20.15
uur) in De
Kring, Roosen-
daal.

Ode aan Billie Holiday

¬Expositie Theater

Jeroen Oerlemans
werkte als persfo-
tograaf in crisisge-
bieden. Hij reisde af
naar Afghanistan,
Libië en Irak. In re-
portages gaf hij oor-
logen, natuurgeweld
en vluchtelingen-
stromen een ge-
zicht. Op 2 oktober
2016 werd hij in de
Libische stad Sirte
dodelijk geraakt
door een sluipschut-
ter van IS. Oerle-
mans is drie keer
onderscheiden met

een eerste prijs in
de buitenland-cate-
gorie van de Zilve-
ren Camera.
Expositite Jeroen

Oerlemans, tot 5
maart in Kunsthal
Rotterdam.

Een roman voor
wielerliefhebbers

Wielercafé

� Bredanaar John van Ierland schreef met zijn nieuwe roman een
verkapte ode aan Parijs-Roubaix. FOTO MARCEL OTTERSPEER

John van Ierland (Breda, 1964)
schreef al 48 boeken. Zijn speci-
aliteit: geschiedenis en wielren-
nen. In Bergen op Zoom presen-
teert hij zijn derde roman ‘Kas-
seien’, een boek over foute
vrienden, liefde, overspel en na-
tuurlijk Parijs-Roubaix. De pre-
sentatie gebeurt tijdens een wie-
lercafé vol prominente gasten.

Willem Jongeneelen

Kasseien staat voor meer dan een
boek. Het wordt ook een theater-
stuk en een wandelroute in de
Amsterdamse Jordaan, want daar
ligt de basis voor het verhaal. Thea-
ter De Maagd krijgt later dit jaar de
première van de toneelversie. Sa-
men met de boekpresentatie en
een wielercafé vol prominente gas-
ten is daar komende woensdag ook
al een preview van het stuk. 
Van Ierland: ,,Het verhaal van

hoofdpersoon Freek Mulder is voor

70 procent fictief. Het overige deel
is gebaseerd op waarheden. Daar-
voor baseerde ik me op het leven
van drie personen. Mensen die een
beetje ingewijd zijn in de wieler-
sport zullen daarin zeker delen van
het leven van Gerrie Knetemann
herkennen.”
Van Ierland zal in de theaterver-

sie de rol van verteller op zich ne-
men. Een groot deel van de cast be-
staat uit acteurs, maar er zijn ook
personen uit de wielrennerij die
een rol vervullen. ,,Uniek is dat Ro-
ger De Vlaeminck, Monsieur Paris-
Roubaix, de rol van Roger op zich
neemt en dat oud-renner Ludo
Delcroix in de huid van ploeglei-
der Briek Schotte kruipt. 
,,Het verhaal gaat echter over

veel meer dan wielrennen”, bena-
drukt de auteur. ,,Hoofdpersoon
Freek is een straatschoffie die in de
jaren 60 het verkeerde pad op gaat.
Als hij een fiets steelt bij Henny

Marinus wordt hij gepakt. Marinus
bestaat echt. Hij is een ex-wielren-
ner uit de Jordaan, die zich in dit
boek ontfermt over Freek. De jon-
gen wordt stratenmaker en wiel-
renner, net als ‘De Kneet’.
,,Freek specialiseert zich in sier-

bestrating, met kasseien, maar
weigert als coureur eerst de klas-
siekers Ronde van Vlaanderen en
Parijs-Roubaix te rijden. Tot 1972,
het jaar dat De Vlaeminck die
wedstrijd voor het eerst wint.”

Wielericonen
In De Maagd zal het boek door on-
der meer De Vlaeminck onthuld
worden. Van Ierland: ,,Na de boek-
presentatie en een ode aan De
Vlaeminck haal ik alle andere gas-
ten op het podium. Daarbij zijn
onder andere Jacques Hanegraaf,
Gré Knetemann, de weduwe van
Gerrie, maar ook Rini Wagtmans,
Henny Marinus en Ludo Delcroix.”
Dat is het startsein voor een

heus wielercafé. Van Ierland, ook
schrijver van biografieën over Ger-
ben Karstens en Johan van der
Velde, zal als gespreksleider funge-
ren in interviews met als rode
draad het fietsen over kasseien.
Ook aanwezig in Bergen op

Zoom is de inmiddels 81-jarige
sportfotograaf Tonny Strouken.
Van Ierland: ,,Een icoon als wieler-
fotograaf. Zijn prachtige werk staat
centraal en diende ook als inspira-
tie voor de aankleding van zowel
het wielercafé als later het theater-
stuk. Alles in stemmig zwart/wit,
met de kleur rood als accent, want
er kleeft letterlijk en figuurlijk wel
wat bloed op de kasseien.” 
In de zaal wordt de avond afge-

sloten met muziek. Dan speelt het
combo het nummer Leef (alsof het
je laatste dag is) van André Hazes Jr.
,,Dat nummer heeft een duidelijk
verband met het verhaal in het
boek Kasseien.” Na afloop verhuist
iedereen naar de foyer van De
Maagd. Het publiek kan daar na-
praten en krijgt een kans op een
meet and greetmet de gasten.           

Boekpresentatie Kasseien door
John van Ierland met o.a. Roger
De Vlaminck, Rini Wagtmans en
Gré Knetemann: woensdag 28 fe-
bruari (20.00 uur) in De Maagd,
Bergen op Zoom.

Er kleeft letterlijk en
figuurlijk bloed aan
de kasseien
— John van Ierland
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� Mathys durfde het
eindelijk aan om zelf
een roman te schrij-

ven. 
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