
INTERVI EW í\,lET TOOS STAALMAN

trln \4ezen moet de mens veel afleen doen, je moet
het elleen opknappen.rr

Deze woorden tekenen !./ij op uit de mond van de sinds
1976 in Bussum lioonachtige schrijfste. Toos Staalman.
Tijdens een interview op 20 april, in gezelschap van
echtgenoot Hans en tweê ons flankerende, eveneens
zee! vriendeljjke poezen. De kinderen van het echt-
paar zijn op een leeftijd dat zij niet meer thuis ver-
toeven. Toos (geb. 1929 in de Haarlemmermeer) kwam
i.n 1939 ín Hifversum wonen.

De eenzame mens, in vefe gevallen wè}, soms niet al-
leen komen wij in vele qedaantes en situaties teqen
in haar verhalenbundels rDe enkelingr (1970, her-
ultqeqeven 19Bl), 'Door qebrek aan ademr(1972) en
de voriq jaaa uitgeqeven 'Vuurvoqel',
De wiize, waarop de fiquren in deze bundel worden
qeschetst, verraadt echte befangstelling voor de
medemens. Een verademing in deze tjjd.
WaaDom korte verhalen?
rrlk ben nooít een mens van veel woorden geweest,
vendear misschienrt.
Toch was haar debuut in 1968 een roínên: rAIle weken heben dagen'. Ook in deze
roman staat een mens centraal: een .Ievenslanq aan haaf bed qeklulsterde vrouví
die zij in Hilversum hêeft gekend, In dit boek komt de positleve instellinq
waarover de vrouw ondanks haar ziekte beschikt, duidelijk naar voren.
Het positieve element klinkt overigens door in het grootste deel van hear oeu-
vre. De optredende personen leggen zich niet neer bij hun probfemen, doch stel-
fen zlch daarteqen teweer. l"lensen laten elkaar in hun waalde. Dlt alles maêkt
maekt haar verhalen juist zo menselijk en daardoor boeiend.

Behalve de verhafen in de genoemde bundels zijn er nog een groot aantal gepu-
bliceerd in o.m. Het Vrije Volk, Hollands l.4aêndb]ad, l4ensen van Nu, en 0uders
van NLl. Voorts is er een aantal verschenên in dlverse korte verhêlenbundels,
waaronder een bunde.l ten dienste van de analyse van verhelend proze, samenqe-
steld door C. Bruqmên en Drs, J, Schipper, en r0ver en weer', vrelke in 1977
het licht zag,

Visser Neerlandia-o IIJ9
Naast de korte verhalen, het schrijven waalvan Toos Staalman a1s haar favoriete
bezigheid ziet, zijn er de hoorspelen; verhalen worden omgewerkt tot hoorspelen
en deze -levefen omgekeefd soÍns weer een kort verhaal op,
Toos heeft een groot aanta-I hoorspelen op haar naêm staan, één van de faatste
{erd in 19BJ door de N.C,R.V. uitgezonden. Liefst drie maal heeft zij voor een
hoorspel de Visser Neerlandia-prjjs ontvangen, zo genoemd naar !1r. H. L. Visser,
die bij zijn overlijden een verÍnogen afzonderde waarvan de opbrengst wordt besteínd
voor de toekenning van pÍijzen op sociaal en cultureel terrein; de uitvoerinq
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ligt in handen van het Algemeen Nederlands Verbond (ANV), dat met name dienst-
baar wif zjjn ean de handhavinq en ontplooiinq vên de Nederlendse cultuulge-
meenschap.
Zij kreeq de prijzen in 1970 voor rRemise', in 1975 (het jaar waarin ook Bert
Garthoff, Ton Koot en componlst WiIIem Strietman tot de prjjswinnaars behoor-
den) voor rDe sleutel'en in 1978 voor rDe koning blijft de koning'.
Dit laatste hoorspel heeft Toos Staalman bewelkt tot één van de verhalen in de
bundel rVuu.vogel' (1984).
Deze prijzen, waarvan zij overigens desgevraaqd met de haar typerende bescheiden-
heid gewag maakt, zeggen vofdoende over het niveau van haar hoorspelen. Ook de
B.R,Í, zond verscheidene hoorspelen uit. De laatste in 1981 , getiteld 'De l,Íaar-
schuwing'.
lÍat betekent schrijven voor je?
rrHet ls vooD mij misschien neer een soort behoefte dan een ]iefhebberij. Dêarbij
komt, temninste afs je publiceert, ook we] ijdelheid.
0D achttienjarige leeftijd verscheen mijn eerste verhaal in een blad Timotheus,
waatop mijn ouders geabonneead waren.
Schrijven is helemaal niet qemakkefijk. Het kost me bloed, zwèet en tranen oÍn het
op papier te krijgen. r'

Toos Staafman is, en dat blijkt ook uit haar werken, erg taalgevoelig. 'rTêaI isnet muziektr, vindt ze, Daarom stelt ze hoge eisen aan het 'componerenr. Als
iets af is, neemt ze er echter meteen afstand van.
Het gesprek komt teruq oprDe enkelingr, uitqekomen bjj Kok. Hoe is dêt mogelijk,
bij een uitqever die toch bekend staat a]s een Christeljjke uitqever?

"Je moet mij níet in de Christeltk hoek plaatsen, l,Íaar Kok had een nleuwe serierLettergrepenr, waarin wel degelijk boekên uitkwamen van 'Christeljjke' schrijvers
maar waarin mijn boek zeer wel onderqebracht kon worden".
Haar favoriete schrijvers zijn de Vijftigers, Hugo Claus, Anna Blaman en B1oem,
l"laar kort qeleden heeFt ze ook 0e Kleine Johannes van Van Eeden weer gelezen,I'een heerlijk boek om te lezen't.
Enige tijd wes ze ]id van de V.V.L., Vereniging van Letterkundigen, ,,meer een
vakvereniging, en ik ben niet zorn vereniqingsmens. Nu ben ik aangesfoten bij
het Schrijverscontact , doet wêt huiseljjker aan',.
Hoe staat je man teqenover je schrijversactiviteiten?
rrHjj stimuleert me wel bij mijn werk,'.
Echtgenoot Hans, têndarts geweest, enthousiast tennisser, watersporter, gezel-
lige prater, is meer technisch dan r'litereir',. Hij is fervent zendamateur, waar-
van dan ook de imposante antenne op het dak getuiqt. Er woadt zelfs van qedach-
ten qer.visseld met Japan !

GrammaticaêI is hij echter Toos'steun en toeverfaat. Hij bedenkt ook wel eens
een titel en éénmaal zelfs een plot.
Wat zijn je andere êctiviteiten?
"Mjjn eiqenlijke baan is bet inlezen van banden voor de Nederlandse Blindenbibli-
otheek, waar overigens ook met vrijwilliqers gewerkt wordt. Ik doe het graag,
het is eiqenlijk toch iets creatiefs, iets waarín je je zlel kunt leggen.
In mjjn vrije tijd heb ik het pianospelen weer opqevat, in miin.jeuqd had ik les".
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Wat zijn de toekomstplannen?
ÍMomenteel ben ik bezig met een bijdrege aan een bundel 'l'4idden in de winte!
wordt het licht" (naar een gedicht van Ad den Besten).
Ik zou wel wee! eens een toman willen pubficerenr maar ik zou graag eens iets
voor toneef of televisie lii]Len schrijven, bijvoorbeeld één van mijn eigen ver-
halen bewerken",
Het is te hopen dat deze wens inderdaad wordt vervuld'

v,/e zien terug op een intoressant inteÍviêwr uitermate gezelliq, met een kun-
dig, openhartig, maar ook erg bescheiden schrijfster, wier werk het wêard is
in bledere krinq bekendheid te krijqen.
Als we de tuin uitlopen naar de auto en ons omdDeaien om

goeiendag te wuiven, wordt onze blik toch nog even naa!
die antenne, waaamee ie met Japan kunt praten'

Bus6um, mei r85

het echtpaar nog even
omhooq qetrokken, Naar

Fr:ed Bos


