
Het Eilanddichterschap bevalt hem
geweldig, vertelt hij in zijn huis in
Den Burg. ,,Het is leuk dat de
Eilanddichter een begrip begint te
worden op het eiland en dat zoveel
mensen mijn gedichten lezen. Ik
ben blij dat ik er ja op heb gezegd.
Ik heb er het eiland en veel mensen
door leren kennen. En het is heel
therapeutisch geweest tijdens mijn
ziekte. De poëzie was daardoor op
een laag pitje komen te staan, maar
die heb ik door het Eilanddichter-
schap weer opgepakt. Die prijs in
Gouda is de voorlopige bekroning.
Mijn doel was alleen om in de
finale te komen, bij de beste zes
van de veertien deelnemers.’’

Roop, die zelf nooit hoofdletters
gebruikt, maakt zich niet makke-
lijk van zijn taak als Eilanddichter
af. Elke maand produceert hij in
die hoedanigheid een gedicht. Dat
is veel meer dan van hem verwacht
werd en hij is van plan daarmee
door te gaan nu hij heeft toegezegd
komend voorjaar aan een tweede
termijn van twee jaar te beginnen.

Poëtisch populisme
Als Eilanddichter schrijft hij an-
ders dan wanneer hij vrij werk
maakt. ’Poëtisch populisme’ noemt
hij het. ,,Ik wil dat iedereen het
begrijpt. Normaal gesproken grijp
ik veel meer terug op beeld. Texel
is beroemd om zijn natuur, maar
dat is bij mij niet zo’n thema. Ik
heb het liever over mensen. Dan is
Texel heel fascinerend. Het is maar
twintig minuten met de boot, maar
dan heb je heel Nederland op
schaal: een eigen kabel- en energie-
bedrijf, eigen media.’’

In zijn gedichten zit altijd een
kritisch aspect. ,,Maar ik wil niet
polariseren. Ik zou nooit een ge-
dicht over Zwarte Piet op Texel
schrijven, omdat het hier te gevoe-
lig ligt. Maar het openbaar vervoer
is kaalgeslagen en duurder gewor-
den zonder protest van de gemeen-
te. Er zijn maar twee haltes in Den
Burg en elf in De Koog. Waarom
heeft elk vakantiepark een eigen
halte? Als Texelaar ben je onderge-
schikt aan toerisme. En er zijn hier
veel vormen van kleine anarchie,
zoals op het fietspad parkeren of

zeventig kilometer per uur rijden
waar je maar dertig mag. Het
wordt toch niet gehandhaafd. Als
ik met m’n gedichten aan een klein
beetje bewustzijn kan bijdragen,
ben ik blij.’’

Roop ontdekte dat Texel een
heel krappe arbeidsmarkt heeft.
,,Ik ben daar moeilijk te plaatsen.
Na een lage opleiding ben ik via
een toelatingsexamen naar de
universiteit gegaan. Ik studeerde
sociologie en psychologie, maar
mijn werk als vertaler Nederlands-
Duits slokte steeds meer tijd op en
ik ben niet afgestudeerd. Toen ik
in Wenen ging wonen, had ik geen

diploma nodig om bij Philips car-
rière te maken als linguïstisch
programmeur, waarbij ik checkte
of teksten op de juiste manier
waren gespeld. In Nederland kun
je niks doen zonder diploma.’’

En zo werkt hij nu op Texel bij
horecagroothandel Sligro. ,,Voor-
namelijk magazijnwerk. Prima,
want zo houd ik mijn hoofd vrij
voor gedichten. Ik heb een fijne
groep collega’s, ze behoren tot m’n
trouwste fans. Ik weet zeker dat er
zondag een paar komen kijken.
Dat is leuk, want het zijn geen
mensen die gedichten zouden
lezen. Eerst vonden ze het maar

raar dat ik Eilanddichter werd. Nu
word ik voorgesteld aan nieuwe
klanten als de Eilanddichter.’’

Hij denkt dat het morgen wel
eens druk kan worden bij het Open
Podium. ,,Dichters dragen graag
voor en een open podium was er
nog niet in de Noordkop, voor
zover ik weet, behalve eens inci-
denteel. Marja Lely, de stadsdichte-
res van Den Helder, zegde meteen
toe dat ze zou komen.’’ Er hebben
zich tot nu toe dertien dichters
aangemeld, waarvan zeven van
Texel en vier uit Den Helder. 

Roop: ,,Zondag krijgen we de
gelegenheid om te bewijzen dat

het bestaansrecht heeft. In dat
geval wordt het tweemaandelijks.
Voor de tweede editie heb ik al
aanmeldingen uit Gouda, Leiden
en Heumen bij Nijmegen, de mees-
te van stadsdichters. Voor hen is
Texel een extraatje en zij hebben
Texel iets te bieden. Mensen van
buiten durven meer. Dichters dra-
gen hier hun werk op verlegen
toon en moeilijk verstaanbaar voor.
Men vindt hier al snel: als het niet
rijmt is het geen gedicht en als ik
het niet snap is het slecht. Terwijl
poëzie juist uit dubbele lagen
bestaat. Dit podium is laagdrempe-
lig, zo willen we mensen gelegen-
heid geven ervaring op te doen.’’

Zelf was Roop eerst ook heel
verlegen. ,,Daar heb ik geen last
meer van. Om van mijn verlegen-
heid af te komen, ben ik mee gaan
doen met ’slams’. Dat zijn oor-
spronkelijk Amerikaanse voor-
drachtwedstrijden, waarbij ook de
manier waarop je het brengt wordt
beoordeeld. Mijn Texelse vrouw
Karin Beumkes heb ik bij een slam
leren kennen. Zij dicht ook en doet
zondag ook mee.’’

Roop voelt zich een heel ander
mens dan twee jaar geleden, toen
bij hem prostaatkanker werd ge-
constateerd. ,,Je komt in een hele
rare wereld terecht, de wereld van
de zieken. En mensen snappen niet
dat je van het genezen zo moe bent
dat je maanden op bed ligt. De
hormoontherapie is nu afgerond.
Ik ben er meegaander en empathi-
scher van geworden. Ik hoop dat ik
mijn eigen persoonlijkheid terug-
krijg. Het is positief dat ik niet
meer zo opvliegend ben en beter
nadenk. Maar ik mis een deel van
mijn cynisme. M’n laatste gedicht
is regelrecht lief voor mijn doen.’’

Roop tekent een paar jaar bij

Den Burg ■ De Texelse Eiland-
dichter Roop timmert aan de
weg. Vorig weekend won hij bij
het Stadsdichtersgala in Gouda
de tweede prijs, morgen organi-
seert hij een Open Podium in
Den Burg.

Roop werd als Roderick van der Plaat geboren in Den Haag en groeide op in Gouda. FOTO RENÉ POP 
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Het podium staat van 14 tot 16
uur klaar voor iedereen die
eigen teksten wil vertolken, in
welke podiumdiscipline dan
ook. Aanmelden kan nog via
tel. 06-57899743 en ter plaat-
se. Deelname en toegang zijn
gratis. De organisatie is in
handen van Eilanddichter
roop en de Texelse dichter en
beeldend kunstenaar Willem
Broens.

Open Podium
staat klaar
Den Burg ■ Zondag 24 no-
vember is er een Open Podi-
um in eetcafé De Kastanje-
boom in Den Burg.

Uit dna-sporen op sigarettenpeu-
ken en een koffiemok was gebleken,
dat Van O. in het voorjaar van 2018 in
door hem opengebroken zomer-

huisjes in Callantsoog en Den Oever
had gebivakkeerd. Door zijn ernsti-
ge verslaving wist hij zich daar zelf
weinig tot niets meer van te herin-
neren.

In juli 2019 had Van O. een gesto-
len geluidbox in bezit. Daarover zei
hij dat hij in die periode in Den Hel-
der van familieleden gestolen goe-
deren had getraceerd met de bedoe-
ling die terug te bezorgen.

Medio augustus had hij zich wel
schuldig gemaakt aan diefstal van
een Volvo en een Volkswagen.

Wegens openstaande nog uit te

zitten celstraffen zit de Callantsoger
zeker tot begin april vast. Officier
van justitie S. Visser vond het niet
raadzaam de noodzakelijke opname
in een afkickkliniek nog langer uit
te stellen. Hij eiste een celstraf gelijk
aan de 101 dagen voorarrest en zeven
maanden voorwaardelijk, gevolgd
door opname in de kliniek. 

Wat de aanklager betreft blijven
voorwaardelijke celstraffen van drie
en zes maanden Van O. daarbij nog
boven het hoofd hangen. De uit-
spraak door de rechtbank is op 6 de-
cember.

Hele dagen onder de invloed van ghb
Ron Ranzijn

Callantsoog ■ ,,Een verschrikkelij-
ke drug die mijn leven verwoestte”,
noemde Peter van O. (29) uit Callant-
soog het verdovende middel ghb.
Hij kende een periode waarin hij
vrijwel 24 uur onder invloed ver-
keerde van de ernstig verslavende
drug.

advertentie


