Altijd honger
naar meer
Voor schrijver en muzikant Sander Donkers (52) is wonen op een boot in hartje Amsterdam niet steevast
een onverdeeld genoegen, maar altijd de moeite waard. Want naast de stadse ontberingen is daar de
schoonheid. ‘Soms, als je de krant uit de bus haalt, sta je bijna te janken van de mooi.’
Tekst Corine Nijenhuis

Sander Donkers (52) mag dan op een schip wonen, dat hij uit een
geslacht van sleepbootmagnaten stamt, daar had hij geen idee van.
Hij kwam erachter toen hij het geboortebewijs van zijn tante Jo
onder ogen kreeg. Zij bleek een nazaat van de gebroeders Roelofs,
die met hun Groenbanders en Roode Ster duizenden geladen
transportschepen over het Merwedekanaal sleepten. Die tante Jo is
het onderwerp van het feuilleton dat Sander voor de Volkskrant
schrijft. ‘Mensen sturen me informatie op naar aanleiding van die
stukjes, en dan doe je zulke ontdekkingen. Waanzinnig!’
Om het schrijven
Sander is schrijver, al was dat geen bewuste keuze. ‘Ik zat op het
conservatorium, speelde elektrische gitaar. Niet afgemaakt. Studeerde geschiedenis. Niet afgemaakt. Speelde in bandjes, maar
brak nooit echt door. Toen kwam ik bij Het Parool terecht, op de
kunstredactie. Daar wilden ze me wel houden.’
Hij werkte als programmamaker voor het muziekprogramma
Lola da Musica (VPRO), en werd vervolgens door Vrij Nederland
gevraagd als muziekredacteur. ‘Maar, zoals dat gaat bij de meesten:
dan word je algemeen redacteur. Want bij Vrij Nederland gaat het
om het schrijven.’ Hij deed reportages, interviews en ‘reisdingen’.
Uit die stukken kwam zijn eerste boek voort: Lipstick Sunset, een
bundeling van reportages en interviews voornamelijk over de roots
van de Amerikaanse popmuziek.

Gehoord worden
Hoe mooi schrijven over muziek ook is: het is uit noodzaak geboren. ‘Want er is niets leukers dan gitaar spelen voor een volle zaal
met het geluid van een versterker in je rug. Al het andere is
tweede keus.’ Sander stopte met spelen uit geldgebrek. Het leverde nauwelijks iets op, de in-24-uur-uit-en-thuis-optredens in
telkens weer een ander dorp ver weg in de provincie, waarbij de
concertopbrengsten in de bandpot verdwenen. Al ging het niet alleen over geld: ‘Ik wil niet ten koste van alles spelen. Ik wil ook
gehoord worden.’
Ooit was het er bijna, de doorbraak. Sander speelde in een
band met Thomas Acda, ze hadden een nummer in de tipparade.
De band wilde de rock-kant op, maar Acda wilde muzikale verhalen vertellen. ‘Toen is het zo’n beetje gebarsten.’ Twee jaar later
was er alsnog een prachtig moment: ‘Toen ik op Lowlands met een
perskaart om mijn nek in de coulissen stond bij Acda en De Munnik, die een deel van het repertoire brachten dat wij eerder speelden. Er gingen minstens 15.000 mensen uit hun dak.’
Een poëtisch voornemen
Schrijven over muziek bleek een lonende combinatie. Het maakte
het mogelijk een boot te kopen. Al was ook dát geen bewuste
keuze; het kwam toevallig op zijn pad. Wel had hij een poëtisch
voornemen, herinnert Sander zich. ‘Toen ik achttien was, hoorde ik
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over een boot die te koop lag, voor 10.000 gulden.’ Geld had hij
niet – en toch ging hij kijken. ‘Ik zag ik een enorm leeg ruim. Er
hing alleen een schommel.’ Ooit woon ik op een boot, dacht hij
toen. ‘Tot zover het romantische deel van het verhaal.’
Het praktische deel is dat Sander en zijn vriendin al twee jaar
zochten naar een huis in Amsterdam, maar niets vonden waarvoor
ze zich in de schuld wilden steken. Tot ze in de ijskoude winter
van 2013 motorschip Maria bekeken. ‘We waren op slag verliefd.’
De tjalk was verbouwd tot woonschip: een hoge, loftachtige
ruimte met een houtkachel in het midden. ‘130 vierkante meter in
centrum Amsterdam, betaalbaar. En ik kon er gitaar spelen.’ Het
geluk was groot. ‘En daarna kwam alle ellende.’
Dertig pissende mannen
Het schip uit 1905 bleek in slechte staat, er moest heel wat verbouwd worden. ‘Ik had geen idee. In de maanden na de koop werd
ik overspoeld door golven van angst, woede en wanhoop. Maar we
hebben ons er redelijk goed doorheen gevochten.’ Een andere misrekening bleek de ligplaats. De kaai aan de Prins Hendrikkade was
de aankomst- en vertrekplek van touringcars van het morsige
soort: ‘Er waren dagen dat we bij het opstaan dertig pissende mannen voor onze patrijspoorten zagen. Halfnaakte Engelse meisjes
met konijnenoren op het hoofd. Bij min vijf.’
In het voorjaar kwamen er de bootjes bij. ‘Strippersbootjes,
blowersbootjes, studentenbootjes met ontgroeningen. En jetski’s… Echt waar!’ Maar ook dat werd beter. De tjalk ligt inmiddels een kaai verder en de maatregelen tegen overlast van pleziervaartuigen beginnen hun vruchten af te werpen. Daarnaast is er altijd nog de schoonheid. ‘Soms, als je de krant uit de bus haalt, sta
je bijna te janken van de mooi. De zon die op- en ondergaat: tweemaal daags anderhalf uur roze.’
Meer bij mezelf
Inmiddels schrijft Sander aan boord. Meest columns; hij begon er
tien jaar geleden mee, bij Vrij Nederland. De vaste columns die hij
jarenlang met collega Robert van de Griend schreef, waren een samenvatting van de week, opiniërend en politiekgericht. Ze werden
gewaardeerd, collega’s roemden hem om zijn scherpheid, maar zelf

werd hij ongelukkig van de scheldkanonnades op Twitter en de ruziesfeer die de columns opleverden. ‘Uiteindelijk ben ik ermee gestopt. Ik kan al die woede wel pareren, ik denk dat ik er de
argumenten voor heb, maar het had zijn weerslag op mijn leven.
Ik ben er te gevoelig voor.’
Zijn voorkeur voor verhalende columns is groter geworden, de
onderwerpen persoonlijker: ‘Ik kom steeds meer bij mezelf uit.’
Na een biografie over Barry Hay schrijft hij nu aan een boek dat
betrekking heeft op zijn eigen leven. Dat is spannend, want net
zoals Sander bij het spelen gehoord wil worden, zo wil hij bij het
schrijven gelezen worden. Een boek moet wel succesvol zijn.
Waarbij de vraag wanneer iets succesvol is, moeilijk te beantwoorden valt.
Als voorbeeld haalt Sander VanWyck aan, de band van zijn
goede vriendin Christien Oele waarin hij al jaren gitaar speelt. Er
zijn optredens in uitverkochte zalen, twee goed ontvangen platen
– eigenlijk is VanWyck al lang een succes, vindt hij zelf. ‘Maar ja,
de honger naar meer is er altijd.’ •

Sander Donkers is onze nieuwe columnist!
Op pagina 17 vind je zijn eerste bijdrage.
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