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ER WAS E E N TIJD  dat het belangrijkste silhouet aan mijn literaire hori

zon dat van Erik de Noorman was. Naarmate het historisch besef van 

Eriks schepper Hans G. Kresse toenam en hij de middeleeuwse burch-

ten die hij aanvankelijk onbeschroomd in een zesde- of zevende-eeuws 

Noorwegen plaatste ging vervangen door historisch zeker meer verant-

woorde maar minder tot de verbeelding sprekende aarden wallen met 

palissaden, nam mijn belangstelling af. Vooral Eriks lotgevallen onder 

de Picten en Scoten schoffeerden de historische inzichten die ik op 

grond van zijn eerdere avonturen had verworven. Wat deed een Noor 

op de Britse eilanden? Een ouderwets hoogtepunt in deze latere verha

len was de dood van Eriks trouwste vriend en metgezel, de reusachtige 

Svein Langtand, die de simpele trouw van een kind paarde aan boven-

menselijke kracht en zich in verhaal na verhaal met oprechte lol in een 

partij eerlijk rauschen stortte om de goddelozen er links en rechts van-

langs te geven. 

Erik verdween, althans uit mijn gezichtsveld, en Biggies kwam in 

beeld, ongeveer tegelijk met Jan Prins, Bob Evers en Arie Roos, het 

Nederlands-Amerikaanse trio dat onder regie van Willy van der Heide 

eerst in de Stille Zuidzee en zuidelijk Afrika en later in Nederland en de 

Verenigde Staten avontuur na avontuur tot een goed einde bracht. Een 

redelijk recente hernieuwde kennismaking met zowel Biggies als Jan, 

Bob en Arie viel niet tegen. Tijdens het avondlijke voorlezen aan mijn 

kinderen uit de oeuvres van Captain W. E. Johns (de man van Biggies) 

en Van der Heide viel me op hoe direct en beeldend beiden schrijven 

en hoe slim ze allebei, al dan niet bewust, appelleren aan de weetgierig-

heid van opgroeiende kinderen. Met name Van der Heide legt met 

doodernstig adolescent enthousiasme van alles uit, van hoe je met de 

minste inspanning door rul zand kunt lopen tot hoe een westontakel 

werkt. Ofschoon de grappen die Jan, Bob en Arie onderling uitwisselen 

ernstig gedateerd zijn en hun krachttermen -'Jandokie!'- uit de vorige 

eeuw lijken te stammen, hebben zijn boeken toch iets fris behouden, 

hoe onfris, in andere zin, hijzelf in de oorlog ook geweest mag zijn. 


