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Het eilandgevoel van
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Monique van de Ven

Het is even spitsuur in huize Van de
Ven op Vlieland. Monique is druk
aan het bellen en haar man Edwin de
Vries staat op het punt naar de wal
te vertrekken. “Ik heb vanavond een
voorstelling in Cuijk. Eerst anderhalf
uur met de boot. Nee hoor, niet erg.
Het is een prima moment om op je gemak nog wat dingen door te nemen”,
zegt de acteur en scenarioschrijver.
Met een kus en ‘ik bel je vanavond’
nemen ze afscheid van elkaar. Zoon
Sammie (14) stapt ook de deur uit, hij
gaat spelen met de buurtkinderen.
De Vlielandse rust doet zijn intrede.
De groenwitte eilandvlag wappert ﬁer
in de wind. Felle zonnestralen, staalblauwe luchten en dreigende wolken
wisselen elkaar in een hoog tempo
af. “Kijk hoe prachtig! De luchten
en kleuren die nooit hetzelfde zijn.
Een fascinerend schouwspel dat blijft
boeien.”
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‘Wolkers-eiland’
Jarenlang bracht ze als kind de vakanties op Texel door. “Elke keer
als ik op dit eiland ben komen de
jeugdherinneringen weer boven. Er
zijn zoveel plekjes waar ik iets mee
heb. Op mijn twintigste speelde ik
Olga in Turks Fruit. De ﬁlm is deels
op Texel opgenomen. Het begin van
mijn speciale band met Jan Wolkers.
Ja, Texel is voor mij toch ook het JanWolkers-eiland. Dat werd nog eens
versterkt toen ik onlangs op Texel
zijn boek Zomerhitte verﬁlmde. De
aanwezigheid van Jan Wolkers was
altijd voelbaar als ik naar Texel ging.
Iets van ’hoi Jan, hier ben ik’. Nu hij
is overleden voelt het anders, al kan ik
niet goed omschrijven hoe. De opnamen voor de ﬁlm Zomerhitte voegde
wel een nieuwe dimensie toe aan mijn
Texel-gevoel. Ik dacht het eiland wel
te kennen, maar ben op zoveel prachtige onbekende plekjes geweest. Wat
een natuurschoon!”

‘Sinds het overlijden van Wolkers
voelt Texel anders’

“Op Terschelling heb ik in 1976 vier
maanden gewoond tijdens de opnamen van de mini-serie Sil de Strandjutter. We mochten alleen in het weekend soms van het eiland af, maar het
was geen straf ”, lacht Monique. “Het
mooie van de periode op Terschelling
was dat er veel eilanders in de ﬁlm
meespeelden. We hebben vorig jaar
op Terschelling een reünie gehouden.
Prachtig, om iedereen terug te zien.
Het viel me op dat je na ruim der-

tig jaar toch direct zoveel gezichten
herkent. Vorig jaar met Kerst is Sil
de Strandjutter opnieuw op televisie
uitgezonden. Edwin heeft toen de serie voor het eerst gezien. Hij was erg
onder de indruk van ‘die mooie jonge
meid’ Lobke…”
Vrijheid
Monique en Edwin komen al jaren
op Vlieland. Vooral het feit dat het
eiland autovrij is spreekt ze aan. “Je
krijgt een steeds hechtere band met
het eiland. Vier jaar geleden hebben
we er een recreatiewoning gekocht.
We zijn er zoveel mogelijk. Sammie vindt het ook heerlijk, heeft hier
z’n eigen vriendjes. Vlieland is ons
tweede thuis. We hebben veel gereisd
en van de wereld gezien, maar niets
kan op tegen het eilandgevoel, een intens gevoel van vrijheid. Zelfs in het
hoogseizoen kun je de stilte en rust
opzoeken. We voelen ons verbonden
met het eiland en de inwoners. We
mengen ons tussen de eilanders en
kopen zoveel mogelijk bij de lokale
ondernemers. Niemand dringt zich
op, we worden met rust gelaten. Heel
relaxed allemaal”
“Ik zit ook wel eens een week in mijn
uppie op Vlie, maar het voelt altijd
goed. Vlieland is compact en toch
groot genoeg om je nooit te vervelen.
Je leeft midden in de natuur, duintje
over en je bent aan zee. Ja, mensen
vragen wel eens; ‘gut, alweer naar het
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jeugd heeft ze een speciale band
met de Waddeneilanden. Monique van de Ven is een ‘eilandmeisje’. Zes lentes jong ging ze
met haar moeder op vakantie
naar Texel. Op haar twintigste
vormde dit eiland een decorstuk
in de ﬁlm Turks Fruit, waarin
ze de rol van Olga speelt. In
1976 was ze als Lobke vier
maanden op Terschelling voor
de opnamen van de mini-serie
Sil de Strandjutter. Recentelijk
was ze opnieuw op Texel voor
de verﬁlming van Zomerhitte.
Met Vlieland heeft Monique de
innigste band. Sinds vier jaar
heeft ze er een recreatiewoning.
“Alleen al de gedachte aan het
eiland maakt me gelukkig.”

‘Gut, al weer naar het eiland? Ja dus!’
eiland, gaat dat niet vervelen?’. Niet
dus. Sterker nog; Edwin en ik hebben het er wel eens over: Als onze
zoon op eigen benen staat willen we
nog vaker en langer naar het eiland.
Ja, we werken soms ook op Vlieland.
De rust en ruimte op het eiland en niet
afgeleid worden door bijzaken werkt
inspirerend.”
Scheepstoeter
“We hebben in ons huisje een internetaansluiting. Ja, daar zit je dan vooraf
wel even over te dubben. Maar door
af en toe even de mail te checken
voorkom je dat er thuis een enorme
berg digitale post op je ligt te wachten. Maar het eiland is vooral dat alles
mag en niets moet. Thuis ben ik soms
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Door Raph Schouten Al sinds haar

‘Ik raak al opgewonden als de Afsluitdijk in zicht komt’

dwangmatig, heb bijvoorbeeld het gevoel dat ik móet opruimen. Hier valt
alles van je af, zelfs de mobiele telefoon gaat uit. We maken iedere dag
een lange wandeling. Langs zee, door
de duinen of over de vlakten. Iedere
keer opnieuw zoveel mooie beelden.
Het maakt me intens gelukkig. Ik voel
me een bevoorrecht mens. Ik raak al
opgewonden als we naar Harlingen
rijden en de Afsluitdijk naderen.”
Plots heft ze haar hand; Luister, hoorde je dat ook? De scheepstoeter van
de veerboot gaf het vertreksignaal.
Dat klinkt hier drie keer per dag over
het hele eiland. Ben steeds opnieuw
kinderlijk blij als ik dan nog even
mag blijven!”

