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Den Helder ■ Dens Vroege ver-
zorgde tot zo’n anderhalf jaar
geleden een rubriek in de Helderse
Courant, waarin zij verhaalde over
haar jeugdjaren in de stad aan het
Marsdiep. Het toetsenbord heeft
nadien geen rust gekend en de pen
evenmin. Haar nieuwste boek telt
maar liefst 376 pagina’s.

Een aardig deel bestaat uit afle-
veringen van de krantenrubriek,
maar dat betekent niet dat de trou-
we krantenlezers geen verrassing
wacht. De 83-jarige Dens Vroege
duikt namelijk ook in herinnerin-
gen aan haar bestaan als antiek-
handelaar, haar journalistieke
loopbaan en haar familie- en ge-
zinsleven. Ze neemt de lezer als het
ware mee op een tocht door haar
leven.

Antiek
Dat ze houdt van opmerkelijke
details blijkt uit het korte hoofd-
stuk ’Nagellak’, een ervaring die ze
opdeed als antiekverkoper in haar
woning op het Drentse platteland:
Laatst had ik het met een klant over
muizen. Daar moet je in een boerde-
rij sterk de hand aan houden. Deze
mevrouw had het over haar zuster,
een zodanige verzamelaar dat er in
haar huis nauwelijks meer bewogen
kon worden. Ook had ze twee hon-
den en negen katten. Dat kon echter
een muizenplaag niet verhinderen.

’Doen die katten dan niks,’ vroeg
ik.

’Nee, ze kunnen het niet meer
aan.’

’Maar doet ze er dan helemaal
niks aan?’ Ik moet bepaald verbijs-
terd hebben geklonken.

’Jawel’, antwoordde ze, ’ze vangt
ze in een kooi en dan brengt ze de
muizen met de auto ver weg om ze
los te laten. Maar pas nadat ze hun
nageltjes rood heeft gelakt, want ze
wil weten of ze terug komen lopen.’

Je besluit je voorwoord met de
opmerking dat de verhalen
vooral voor vermaak zijn, omdat
dat in deze barre tijden essenti-
eel is.

„Humor voert de boventoon, al
zitten er ook ontroerende verhalen
bij. Er zijn in Nederland zeker
behoorlijke problemen, maar wan-
neer je naar de situatie in de we-
reld kijkt, komen wij er nog gena-
dig van af. Ik lees de kranten op
mijn tablet waardoor het gemakke-
lijk is weg te vegen wat je niet
trekt. En natuurlijk is het niet
iedere dag feest, maar met humor
kun je je tegenslagen beter aan.’’

,,Ik zou niet weten om welke
roman ik onlangs nog heb gela-
chen, in recensies lees ik vaak dat
een boek moet schuren, ontrege-
len. Alsof er niet al genoeg schuurt
en ontregelt in het leven van de
meeste mensen. Ik zie soms humor
in de vreselijkste dingen. Zoals bij
voorbeeld de Russische officieren
die hun paradepakken al bij zich
hadden toen ze Oekraïne binnen-
vielen. Dat is heel grappig, maar
ook van een diepe tragiek. Die twee
liggen heel dicht bij elkaar.”

Je bent bijna 84, maar je blijft
lekker door schrijven. Hoe be-
langrijk is schrijven voor jou? 

„Schrijven is voor mij een soort
levensbehoefte. Willem, mijn man
is vier jaar geleden overleden aan
prostaatkanker. Daaraan ging vijf
jaar van steeds ernstiger ziek wor-
den vooraf. Ik weet dan ook heel
goed wat mantelzorg van je vergt.
Op het laatst voel je je als een vlieg
die tegen de muur geplet is. Ik ben
in die jaren een ’nachtboek’ begon-
nen waarin ik alles wat we mee-
maakten op papier zette. ’s Nachts
is het hier in Drenthe heel stil en
dan had ik even de tijd met een
blocnote op schoot en een viltstift-
je. Dat ging niet alleen over behan-
delingen en alle andere narigheid,
maar ook over vrolijker dingen,

verhalen van klanten in de antiek-
zaak. Je wilt niet weten wat je
hoort en meemaakt met klanten.”

„Na het verlies van mijn maatje
met wie ik eenenzestig jaar samen
was, ben ik doorgegaan met het
nachtboek waardoor het nu tame-
lijk omvangrijk is geworden. Om-
dat zo veel mensen door dementie
worden getroffen, realiseerde ik
me hoe fijn het was dat Willem tot
het laatst helder van geest bleef.
Omdat we zo’n lang verleden had-
den, konden we allerlei voorvallen
van vroeger ophalen en samen
lachen.”

Heb je een favoriet verhaal uit
’Alle dagen feest (of niet)’?

„Een fijn verhaal gaat over Rita
met haar zilverwinkeltje. Het ge-
beurt niet vaak dat je bevriend
raakt met iemand die je hebt geïn-
terviewd. Zij had Auschwitz over-
leefd en ik moest haar daarover

interviewen. Voor welk blad het
was weet ik niet meer, maar ik
dacht met de nonchalance van de
jeugd: dat doe ik wel even. Maar
die verhalen zijn gewoon te ver-
schrikkelijk. Op een gegeven mo-
ment zei ik: ’Ik denk dat ik in
zulke omstandigheden in een hoek
ging zitten en dood wilde.’ Ze
schoof haar stoel met een ruk ach-
teruit alsof ik net gezegd had dat
ik een besmettelijke ziekte had en
zei: ’Dat ken ik. Die mensen gin-
gen ook.’’

Je schrijft over persoonlijke
herinneringen en over heel
uiteenlopende gebeurtenissen.
Zijn er ook dingen waar je nooit
over zal schrijven?

„Over dingen waar ik geen ver-
stand van heb, praat ik het liefst
niet en schrijf ik helemaal niet. Ik
riep wel eens tegen Willem: ’wan-

neer houdt iedereen zijn mond
eens over de dingen waar ze geen
verstand van hebben. Onverander-
lijk antwoordde hij: ’Dan daalt er
een diepe stilte over Nederland.’’

Dens, dat is een aparte voor-
naam. Hoe kwamen je ouders
erop?

„Ha, ha, dat waren niet mijn
ouders. Mijn doopnaam is Alberdi-
ne, naar een niet zo sympathieke
grootmoeder. Op de mulo aan de
Vismarkt in Den Helder zaten
achter in de klas de zonen van de
bollenboeren uit Breezand. Lieve
jongens, maar beesten die de klas
zo’n beetje regeerden. Ik heb hen
in mijn boek ’De Tedere Minnaar’
uitgebreid beschreven. Ze vonden
mijn uitspraak van het Engels
overdreven en verbasterden mijn
naam toen naar Dens om me te
jennen.’’

,,Toen ik achttien was, werd ik
door mijn familie naar het Haar-
lems Diaconessenhuis verbannen
om een goede verpleegster te wor-
den. Dan zou er nog iets van me
terecht komen. Dat was net zoiets
als in de Middeleeuwen: wanneer
een dochter niet in de pas wilde
lopen, deed je haar in het klooster.
Er werd gevraagd naar mijn voor-
naam. Ik kreeg een ingeving en
antwoordde: ’maar ik word ook
wel Dens genoemd.’ En dat bleef
het.” 

Voorgelezen
’Alle dagen feest (of niet)’ is uitge-
bracht als softcover en is verkrijg-
baar in de boekhandel en via Bol-
.com, ISBN 978-94-91389-37-5. Het
kost €21,99. Via een QR-code op de
omslag van het boek kan een aantal
verhalen ook worden beluisterd. Ze
worden voorgelezen door Dens Vroe-
ge zelf.
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Hoe maak je van een kleine gebeurtenis een groot(s) verhaal? Laat dat maar
aan oud-Nieuwedieper Dens Vroege over. ’Alle dagen feest (of niet)’ heet haar
nieuwste boek, waarin ze tal van herinneringen opdiept en op smeuïge wijze
presenteert aan de lezer. 

•i
Verloting
De redactie van de Helderse
Courant mag onder de kranten-
lezers drie exemplaren van ’Alle
dagen feest (of niet)’ verloten.
Meedoen? Stuur dan vóór 15
maart een bericht. Dat kan via
de mail (redactie.hc@nhd.nl,
onder vermelding van ’Dens
Vroege’) of per post (Redactie
Helderse Courant, Willemsoord
29A, 1781 BZ Den Helder, met
vermelding van uw telefoon-
nummer). 

De omslag van ’Alle dagen feest (of
niet)’. AANGELEVERDE FOTO


