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‘Dwarsligger is een fantastisch concept’
Christian Ketelaars en Evert
Uitentuis zijn dwarsliggerfans van
het eerste uur en hebben inmiddels
een indrukwekkende verzameling
opgebouwd. We spraken ze in een
grand café in Utrecht.
TEKST FLOOR ROELVINK
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waarom houden jullie zo van
lezen?
Christian: ‘Als ik lees ben ik even in
een andere wereld. Voor mijn werk
reis ik dagelijks met de trein van
Nijmegen naar Den Bosch en ik heb
altijd een dwarsligger® in mijn tas.
Dan is een halfuur zo voorbij! Als ik
naar kantoor loop, zit ik vaak nog
met mijn hoofd in het boek. Wanneer mijn collega’s vragen of ik nog
een aanrader heb om te lezen, haal
ik meteen de dwarsligger® uit mijn
tas.’ Evert: ‘Ik lees voor ontspanning
en uit interesse voor bepaalde
onderwerpen. Het varieert van
romans, verhalenbundels tot
historische geschriften. De laatste
dwarsligger® die ik heb gelezen was
Meester Mitraillette van Jan Vantoor-

» ‘Ik heb altijd een dwarsligger® in mijn tas.’ «
Christian
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telboom, een historische roman die
zich afspeelt tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het is een ingrijpend boek dat
de verschrikkingen van de oorlog
goed beschrijft. Een aanrader!’
waarom lezen jullie zo graag
dwarsliggers®?
Christian: ‘Ik koop ook graag boeken,
maar vooral veel dwarsliggers®. Ik
vind het een gaaf concept. Als ik de
keuze heb tussen een titel die
uitgegeven wordt als boek of als
dwarsligger®, kies ik voor de laatste.
Wij wonen niet zo groot en dan is een
dwarsligger® erg praktisch. Wij
hebben onze boekenkast zelf
ontworpen en rekening gehouden
met de grootte van dwarsliggers®. Ik
heb inmiddels al drie planken vol en
ik ga voor de vierde! De prijs van een
dwarsligger® ligt lager dan die van
een boek en daardoor koop ik vaker
een auteur die ik nog niet ken. Dan
kom je soms echt pareltjes tegen.’
Evert: ‘Ik begin sneller in een dwarsligger® dan in een dikke pil van
honderden bladzijdes. Je hebt het
gevoel dat je er gemakkelijker
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» ‘Ik was nieuwsgierig hoe een heel verhaal
in zo’n klein boekje past.’ « Evert
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doorheen komt, omdat een dwarsligger®
kleiner is. Zo heb ik De eeuw van mijn vader
van Geert Mak en Oorlog en vrede van L. N.
Tolstoj in dwars formaat gelezen.
De eerste keer dat ik een dwarsligger®
kocht, was ik ontzettend nieuwsgierig
hoe een heel verhaal in zo’n klein boekje
past. Daarna was ik om; het is een
fantastisch concept. Een dwarsligger®
steek je zo in je broekzak en je hoeft geen
tas mee te nemen. Ik reis veel en dan is
het een uitkomst. Daarnaast is het
milieuvriendelijk, omdat er minder
papier wordt gebruikt.’
wat is de laatste dwarsligger® die je
hebt gelezen?
Christian: ‘IV van Arjen Lubach, maar het
verhaal viel mij tegen. De dwarsligger®
Rode sneeuw in december van Simone van
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der Vlugt heb ik ook onlangs gelezen en
vond ik erg mooi. Het gaat over een
gezin dat het bloedbad van Naarden in
de Tachtigjarige Oorlog meemaakt. Een
ingrijpende gebeurtenis in de geschiedenis van Nederland.’ Evert: ‘Maar dat boek
van Lubach kun je toch gewoon weggeven als je het niets vindt?’ Christian: ‘O
nee, dwarsliggers® doe ik nooit weg! Ik
vind het leuk om ze te verzamelen en een
mooie collectie op te bouwen.’ Evert: ‘Bij
mijn staan ze in een gesloten kast in mijn
huis. Boeken zijn niet gemaakt om als
schilderij neer te zetten. Ze hebben wel
een tijd in de woonkamer gestaan, maar
ik wilde wat anders aan de muur. Als ik
op reis ben, ruil ik ze vaak tegen een
nieuw boek. Laatst zag ik een paar
dwarsliggers® in Thailand liggen. Met
mijn zoon heb ik een reis door Myanmar

gemaakt. Ik zie ons nog zitten in de trein
naar Mandalay, allebei lezend in onze
dwarsligger®.’ Christian: ‘Op vakantie
gaat er bij ons ook altijd een stapel
dwarsliggers® mee. In de jungle van
Ecuador heb ik er een gelezen. Dat zijn
mooie herinneringen.’
is er genoeg keus in het aanbod van
dwarsliggers®?
Christian: ‘Zeker, er is voor elk wat wils.
Je kunt onder meer kiezen uit literatuur,
thrillers, non-fictie. Er zijn zelfs chicklits
op dwars formaat, zoals Je bent geweldig
van Jill Mansell. Ik heb er laatst een
cadeau gedaan aan een vriendin. In mijn
werk ben ik regelmatig op zoek naar
relatiegeschenken en dan kies ik ook
vaak voor een dwarsligger®. Onlangs
ging ik voor een zakelijke afspraak naar

België en had ik Taal is zeg maar echt mijn
ding & En dan nog iets van Paulien
Cornelisse meegenomen. Een betere
binnenkomer had ik niet kunnen
bedenken. Het was een hit!’ Evert: ‘Een
aantal interessante naslagwerken zijn
inmiddels uit de collectie verdwenen,
zoals de Van Dale Cultuurgids voor de
reiziger en De dieren- en plantengids voor
onderweg. Dit zijn handige meeneemgidsen en ik had ze graag nog eens cadeau
gedaan. Een e-book vind ik niet prettig
lezen. Ik wil terug kunnen bladeren en
dat is met een e-book toch een andere
ervaring. Het is heel statisch, daar hou ik
niet van.’ Christian: ‘Dat komt er bij mij
ook niet in. Ik zit de hele dag achter de
computer, ik wil in mijn vrije tijd niet ook
nog naar een scherm kijken. Geef mij
maar papier in mijn handen.’
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