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INTERVIEW |  JAN ROSKAMS 

Onze lezers kennen u normaal gezien 
nog niet. Vertel eens wat meer over uzelf 
en over uw passie voor schrijven.
Jan Roskams: ‘Ik werd geboren in 
Zomergem (tegenwoordig Lievegem, in 
Oost-Vlaanderen) op 6 september 1944 als 
jongste van een gezin met zeven kinderen. 
Mijn moeder Mimi van Vooren, werd 
geboren in Nederland en mijn vader 
Dieudonné Roskams, in België. Vooral bij 
vader bestond er een leestraditie. Hij had in 
zijn dorp, als onderwijzer, een bibliotheek 
gemaakt met zijn eigen boeken die de 
kinderen van de school gratis konden 
ontlenen. Het gevolg was dat ik in mijn 
vrije tijd naast een brede waaier van 
bezigheden vooral las. De hele bibliotheek 
van vader moest eraan geloven, zelfs 
stiekem de boeken die ik van hem nog niet 
mocht lezen. Emile Zola bijvoorbeeld en 
een boekje waarin enkele tekeningen 
stonden van naakte lichamen in acties die 
ik toen nog niet begreep. De titel heb ik 
nooit gekend, maar de tekeningen zie ik 
nog zo voor mij.
Daar ontstond niet alleen de drang om mij 
te verdiepen in het vrouwelijk schoon, 
maar ook de drang om ooit zelf een boek te 
schrijven. Door te jong te trouwen, ten 
gevolge van die erotische tekeningen, had 

Jan Roskams is met zijn  
75 lentes een bijzondere “debu-
tant”. Pas op erg late leeftijd 
heeft hij zich bekeerd tot het 
schrijversvak. Dat in zijn  
debuutroman, Eerst is eerst, ook 
een rol is weggelegd voor een 
hond, maakt dat WOEF deze 
interessante man aan de tand 
moet voelen. Een interview!

‘Onze cocker 
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debuutroman’
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ik geen tijd meer om te lezen, laat staan om 
te schrijven, ik werkte keihard gedurende 
42 jaar. Schrijven kwam er niet van. 
Zakenbrieven dicteren wel. Zo ging dat in 
die tijd. Lezen kon alleen tijdens de 
vakanties.
Nadat ik met pensioen was gegaan, kwam 
het oude verlangen terug. Het was sterker 
dan mezelf, ik moest schrijven. In het 
begin was alles moeilijk, het vinden van 
een verhaal, het vormen van zinnen die 
niet op zakenbrieven leken, alsof ik 
opnieuw moest leren schrijven zoals ik 
deed tijdens mijn jeugd. Die fase heeft 
enkele dagen geduurd tot ik anders kon 
denken en schrijven. Ik schreef ongeveer 
350.000 woorden, drie versies van een 
boek dat nog in mijn schuif ligt en er nooit 
zal uitkomen. Pas bij een tweede versie 
van Eerst is eerst voelde ik dat ik een 
misdaadroman kon schrijven met de juiste 
structuur en met toepassing van alle 
regeltjes eigen aan het genre.
Toen het boek af was, vernam ik toevallig 
dat ik de oudst-debuterende schrijver ben 
in dit genre in het Nederlandse taalgebied. 
Men heeft me verzekerd dat het boek 
eerder geschreven lijkt door iemand van 
45. Ik neem het op als een compliment en 
werk door aan mijn tweede boek dat 
uiteraard anders en nog beter zal zijn dan 
Eerst is eerst.’

Het boek voorziet een belangrijke plaats 
voor het dorp ’s-Gravenwezel, dat 
zichzelf wel eens de “Parel der Voor-
kempen” durft te noemen. Waarom net 
‘s-Gravenwezel?
Jan: ‘Sinds ik in ’s-Gravenwezel woon en 
vanuit mijn bureau de prachtige tuin 
bewonder, die mijn partner Danielle met 
passie en toewijding onderhoudt, komt er 
telkens een rust over mij die mijn hoofd 
leegmaakt en mijn fantasie prikkelt. Als ik 
dan een wandeling maak door het bos dat 
zich achter de tuin bevindt, dan kijk ik 
steevast op de slotgracht van onze 
achterbuur, de kasteelheer van ’s-Graven-
wezel. De combinatie van de rust en het 
kasteel bracht mijn fantasie op hol en 
leidde tot Eerst is eerst.’

Oké en nu over serieuze zaken! Vertel 
eens meer over de hond die voorkomt in 
uw boek.
Jan: ‘Onze hond, een prachtige roodbruine 
cockerspaniël, is zoals alle cockers 

enerzijds nogal eigenzinnig maar ander-
zijds zeer lief, vooral met zijn baasje 
Danielle. Hij kan zo trouw liggen wachten 
tot we terugkomen van boodschappen om 
je dan zo enthousiast te begroeten, dat zijn 
aanwezigheid niet kon ontbreken in mijn 
boek. Het is, samen met het kasteel en de 
villa waarin we wonen, één van de weinige 
autobiografische elementen in het boek.’

Bent u een speciaal soort schrijver? 
Onze vaste columnist, Herman Brussel-
mans en het baasje van Eddie, schrijft 
bijvoorbeeld ’s nachts. Bent u ook een 
nachtraaf?
Jan: ‘Studeren deed ik vroeger ook ’s 
nachts, maar schrijven doe ik overdag om 
de aanblik van de tuin niet te missen. Dat 
is niet helemaal waar, want ik kan overal 
schrijven, het beste in de voormiddag, dan 
is mijn productiviteit het hoogst. Dat is 
verwonderlijk, omdat ik een avondmens 
ben en vroeger inderdaad een nachtraaf. 
Met de jaren en door de invloed van 
Danielle weet ik dat wat vroeger naar bed 
gaan veel belangrijker kan zijn dan nog 
wat lezen of tv kijken. Je hebt mensen die 
erover schrijven en je hebt er die het 
geschreven woord gestalte geven.’

 Heeft u tips voor wie zelf auteur zou 
willen worden?
Jan: ‘Het is een gemeenplaats maar toch is 
het waar: schrijven is schrappen, enkele 
uitzonderingen niet te na gesproken. Je 
vasthouden aan je zelfverzonnen persona-
ges, ze hun verhaal laten vertellen. En 
vooral volhouden, ook als de fantasie je 
eens in de steek laat. Geef niet te snel op, 
zet door!’

Hoe verloopt het schrijfproces bij u 
persoonlijk?

Jan: ‘Het sluit aan op uw vorige vraag. Bij 
mij start alles met een beeld dat plots in 
mijn hoofd opspringt of zichtbaar wordt, ik 
weet niet hoe ik het anders moet uitleggen. 
Dat beeld blijft in mijn hoofd rondspoken 
gedurende een of twee weken en vormt 
zich langzaam tot een verhaal. Dat verhaal 
schrijf ik op, dat wordt de kern van mijn 
boek. Dan verzin ik personages, namen, 
karakters en locaties. Dat lijkt sterk op het 
bedenken van een film. Dan gebeurt er 
tijdens het schrijven iets vreemds: mijn 
personages praten tegen mij, ze beginnen 
hun eigen verhaal te vertellen! Soms kan ik 
niet snel genoeg typen om hen bij te 
houden. 
En zo ontstaat langzaam het boek, dat al bij 
al een jaar nodig heeft vanaf het eerste 
beeld tot de laatst verbeterde versie. Eerst 
is eerst verschijnt officieel op 6 september, 
diegenen die het boek reeds hebben 
gelezen zeggen dat het vlot is geschreven 
en dat je voortdurend wordt geprikkeld om 
mee te zoeken naar de oplossingen voor de 
toenemende problemen. Ze zeggen ook dat 
de ondeugende erotische accenten 
naadloos aansluiten bij het verhaal.’. 
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‘De hond in het 
boek is een van 
de weinige 
autobiografische 
elementen’

Een Amerikaanse professor archeolo-
gie met Belgische ouders, de  
Belgische adel, een motorbende  
en factoren als macht, geldzucht, 
jaloersheid en afgunst leiden tot 
moord en doodslag in deze thriller, 
geschreven door Jan Roskams. 

Eerst is eerst is verkrijgbaar in alle 
boekenwinkels in België en Nederland 
en bij alle online bookshops. Ook 
rechtstreeks bij de auteur indien u graag 
een gehandtekend exemplaar heeft.
‘www.janroskams.be’ of op via 0473 92 
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