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| VASTE ROUTE | HAGAR PEETERS |

WIE HAGAR PEETERS (Amsterdam, 
1972)  
IS dichteres en schrijfster
Publiceerde de DICHTBUNDELS 
Genoeg gedicht over de liefde 
vandaag (1999), Koffers zeelucht 
(2003), Loper van licht (2008) en 
Wasdom (2011) 
Ontving ONDER MEER de J.C. 
Bloemprijs en Jo Peters Poëzieprijs. 
Maakte in 2015 met Malva haar 
romandebuut en kreeg er de FINTRO 
LITERATUURPRIJS (voorheen De 
Gouden Boekenuil) voor
Opnieuw uitgebracht in 2016 is 
GERRIT DE STOTTERAAR. BIOGRAFIE 
VAN EEN BOEF (2002) 
OPVALLEND Over deze bekende 
inbreker publiceerde ze in mei 2002 
een artikel in Ons Amsterdam

de Amsterdamse schrijfster voor de deur van haar 
moederlijk huis op nummer 47. “Ik moest op mijn 
tenen staan om te bellen. Of er hing een touwtje uit 
de brievenbus, zodat ik de deur zelf kon openma-
ken. Dat zou nu niet meer kunnen. Ik spiekte altijd 
door de brievenbus naar binnen. Ik vond zo’n donker 
trapgat spannend.” 
Aandachtig bestudeert ze de bebloemde tegels in 
de portiek. “Het was geen chic huis en geen chique 
buurt. Dat ze er toch zulke mooie tegels voor maak-
ten. Ons plafond had ook ornamenten. Ik weet nog 
precies hoe het er binnen uitzag. Een van mijn eerste 
herinneringen is dat ik op de grond kroop over bie-
zen matten en dat de grond nog zo dichtbij was.” Ze 
woonde hier tot haar zeventiende. Daarna ging ze bij 
haar vader, de socioloog en schrijver Herman Vuijsje, 
twee stappen van de Nieuwmarkt wonen. 

Titaantjes
Om de hoek in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis 
(OLVG) is zij geboren. Haar moeder werkte in het 
OLVG als verpleegster, maar moest ermee stoppen 
na de bevalling. Het was in die tijd nog gebruikelijk 
dat vrouwen ophielden met werken, zodra ze voor 
hun kind gingen zorgen. Peeters spreekt over haar 
moeder als de eerste grote liefde in haar leven. 
“Mijn moeder komt uit een groot katholiek gezin 
met dertien kinderen. Als vrije vrouw trok ze van 
de Limburgse Peel naar de stad, omdat ze het plat-
teland te bekrompen vond. Maar wat ze hoopte te 
vinden in Amsterdam vond ze niet.”  
Ze werd verliefd en raakte zwanger van een man 

Voor haar debuutroman 
reconstrueerde de Amsterdamse 
schrijfster en dichteres Hagar 
Peeters de vergeten geschiedenis 
van Malva, de gehandicapte 
dochter van de Chileense dichter 
Pablo Neruda. Voor Ons Amsterdam 
gaat Katja Kreukels met Peeters 
terug naar haar eigen prille jeugd 
in Amsterdam-Oost.

Vaak zat je op de richel boven de kachel te fanta-
seren over je ontbrekende vader en zijn vrijheids-
drang. Van een van de planken nam je de kleine 
handspiegel maar in plaats van die op je eigen 
gezicht te richten, draaide je hem naar het plafond. 
Daar verscheen een eindeloos lege en witte bodem 
in de diepte onder je voeten. Je leek in het luchtle-
dige te zweven. 
Het is de kleine Hagar zelf die haar verbeelding de 
vrije loop laat in dit autobiografische romanfrag-
ment uit Malva (2015), dat zich afspeelt in het huis 
waar zij dan opgroeit samen met haar moeder. 
Een driekamerappartement in de Tilanusstraat in 
Amsterdam-Oost. “Ik keerde de spiegel om en liep 
tegen het plafond.” Ze kon zich vermaken met bijna 
niks en putte veel uit haar eigen verbeelding, vertelt 

Het Boddaerthuis in 
de Zacharias Jansestraat 
in 1936.

De ruïne (een 
nepgebouwtje 
of ‘folly’) in Park 
Frankendael.

 Tilanusstraat l Wibautstraat l Oosterpark l Linnaeusstraat l Zacharias Jansestraat l Park Frankendael
 

Moederlijk huis
OLVG Bakkerij Hartog’s

Titaantjes
Witsenhuis
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OOK WIJ, TITAANTJES

We hadden geen benul 
van hoe het liep. 
We deden dingen omdat 
je dingen doet. 
We richten daden aan en 
lazen soms een boek 
om te vieren dat 
gedachten niet 
vergingen.
Uit: Koffers zeelucht 

die haar verliet. Vuijsje, gedreven door linkse idea-
len, was nog niet klaar voor het gezinsleven en wil-
de reizen en schrijven. Net als haar hoofdpersoon 
Malva groeide Hagar Peeters op zonder vader. Tot 
haar elfde, toen werd het contact hersteld.
Met een pak koeken op zak van bakkerij Hartog’s 
(anno 1856) – “Ze smaken nog hetzelfde als vroe-
ger”, zegt Peeters – lopen we naar het Oosterpark. 
“Hier ging ik met mijn moeder eendjes voeren en 
leerde ik fietsen.” We stoppen bij het beeld van de 
Titaantjes, de vrienden uit het gelijknamige boek 
van Nescio die met het klimmen der jaren hun 
idealen verliezen. “Mijn overgrootvader, van mijn 
vaders kant, Hendrik Bovenkerk heette hij, kende 
Nescio van kantoor. Ze werkten allebei als kantoor-
bediende bij een veembedrijf in de haven. Volgens 
de familieoverlevering Blauwhoedenveem. Een 
van de Titaantjes, Bekker, heeft kenmerken van 
hem.” En toevallig of niet, Bekker was de man van 
de taal. Hij dichtte, vertaalde Dante en wilde op de 
hei wonen. 

Ribbenbillen
Stadsmeisje Hagar bracht veel vakanties door bij 
haar opa en oma op het Limburgse platteland. 
“‘Als er een hemel is, dan komen wij erin’, zei mijn 
oma altijd. En: ‘Hagar, je mag er zijn.’ Mooie, lieve 
woorden.” Ze woonde er een paar maanden toen 
haar moeder een opleiding tot wijkverpleegkundige 
deed. “Ik was acht en ging naar een katholieke 
school. Dat was hartstikke leuk. Mijn klasgenoten 
vonden me bijzonder, omdat ik uit Amsterdam 
kwam. Ik had een schrift bij me met vieze tekenin-
gen en schunnige rijmpjes, dat ik liet zien.” Grijn-
zend: “Met je dikke ribbenbillen en je handbaltieten 
van de tafel afschieten.” Toen ze terugkwam in Am-
sterdam miste ze het idyllische platteland. “Ik miste 
het buitenspelen. In Amsterdam waren kinderen ook 
harder en brutaler.” 
We passeren het huis van de schilder Willem Witsen, 
dat onderdak biedt aan schrijvers. Hagar woonde er 
een jaar, tot ze ging samenwonen. “Als ik hier zat te 
werken, hoorde ik iedereen voorbij komen, in alle 
talen. De hele stad kreeg ik binnen.” Door de Lin-
naeusstraat komen we bij de Zacharias Jansestraat, 
volgens haar vader de mooiste straatnaam ter 
wereld. Op nummer 49 (naast het opvallende huis 
met de witte steentjes) werd in 1929 door jonkvrouw 

Elisabeth Boddaert een Tehuis voor Dagbehandeling 
van Schoolgaande Jeugd opgericht. Kinderen uit ar-
mere gezinnen werden na schooltijd beziggehouden. 
Het motto was: ‘Overwin het kwaade door het goede’.  
“Mijn moeder stuurde me daar heen, omdat ze wilde 
dat ik van me af leerde bijten. Als kind was ik ontzet-
tend verlegen. Ik was een jaar of 10. Zie je die tram. 
Daarmee reed ik zwart naar het Boddaerthuis. Vind 
je dat geen giller? Illegaal op pad naar het huis voor 
moeilijk opvoedbare kinderen. Mijn moeder kon niet 
én een winterjas kopen én geld voor de tram meege-
ven. Als bijgelovig meisje had ik dan allerlei rituelen. 
Op het moment dat ik door het tramraam langs een 
muur kwam met graffiti, keek ik door een van de 
letters en bad tot een geheime god. Dan zou ik niet 
gecontroleerd worden.”  

Stem
In de vogelrijke van alle verkeersdrukte afgesneden 
Zacharias Jansestraat is na de grote fusiegolven in 
de jeugdzorg sinds 2003 geen Boddaerthuis meer. 
De herinneringen van Peeters zijn nog scherp. “Die 
kinderen waren helemaal niet gek of raar. Misschien 
vonden hun ouders ze onhanteerbaar, maar ik heb 
niks gemerkt. Ik vond het ontzettend leuk. We knut-
selden en tekenden. Thuis was ik maar alleen. Het 
waren Amsterdamse volkskinderen, maar ik kwam 
ook uit een arme wijk. Ik was geen buitenstaander. 
Hier heb ik wel van me af leren bijten. Ik leef al heel 
lang als dichter en dat heb ik mede te danken aan het 
feit dat ik in de stad ben opgegroeid met een arme 
bijstandsmoeder.”
Park Frankendael is ons eindpunt. Hagar speelde hier 
cowboytje met de jongens van het Boddaerthuis. “In 
zo’n ruïne. Dan gingen we op elkaar schieten.” Op de 
vraag wat ze van haar vader en moeder heeft meege-
kregen, antwoordt ze vastberaden. “Betrokkenheid. 
Hoop. Dat mensen tot het goede in staat zijn. Daar 
ben ik ze heel dankbaar voor. Ze zijn lang uit elkaar, 
maar dit is waarin ze op elkaar lijken. Mijn moeder 
zat bij de Rooie Vrouwen in de PvdA. Mijn vader ging 
als linkse journalist naar Chili om over misstanden 
te schrijven. Je kunt als schrijver iets laten zien van 
andere mensen. Je kunt mensen anders naar andere 
mensen laten kijken dan ze misschien wel deden. 
Met meer empathie. Wat dat betreft ben ik wel idea-
listisch. Ik heb geprobeerd Malva in de geschiedenis 
terug te schrijven, een stem te geven.” ●
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Titaantjes
Witsenhuis Boddaerthuis Ruïne nepklooster
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