
Toelichting 
bij de lezing door schrijver en journalist Frank Westerman.
Vertrekpunt van zijn lezing is zijn nieuwste boek ‘De Wereld volgens Darp’, 
de nagalm van de Koude Oorlog sinds de val van de Muur.
De schrijver bundelde dertig jaar na de val van de Muur zijn reportages over 
de nasleep ervan, aangevuld met nieuw werk. Zelf kenschetst hij zijn reizen 
als een tocht langs de ruïnes van de Koude Oorlog.
 
Wat deed jij toen de Muur viel?
Deze openingszin van ‘De wereld volgens Darp’, zal menigeen in gedachten 
terugbrengen naar die spannende periode in november 1989.
Na 1989 trok Frank Westerman door Oost-Europa en Latijns-Amerika, op zoek naar de manier waarop men-
sen het communistische verleden probeerden te verwerken.
Hij werkte en woonde als correspondent in voormalige Oostbloklanden en maakte de nasleep van de Koude 
Oorlog en de nieuwe uitbarstingen van geweld van nabij mee. 

Waarom Darp?
Het begon in Darp, waar Westerman begin jaren ’80 als scholier 
meeliep met de jaarlijkse vredesmars op 2e kerstdag tegen de op-
slag van Amerikaanse kernkoppen in het bos, en het eindigt in Darp 
wanneer hij een gesprek aangaat met de inwoners van Darp over 
wat het toendertijd voor hen betekende.
Net buiten Darp staat een stille getuige van de Koude Oorlog, een 
verlaten wachttoren van de voormalige Amerikaanse basis.

Over Frank Westerman
Ir. Frank Westerman (1964) heeft gestudeerd aan de landbouwuni-
versiteit van Wageningen. Na zijn studie heeft hij zich vooral toege-
legd op schrijven. Hij verwierf grote bekendheid met De graanrepu-
bliek, Ingenieurs van de ziel, El Negro en ik – bekroond met De 

Gouden Uil 2005 –, Ararat, Stikvallei, Een woord een woord – bekroond met zowel de Brusseprijs als de 
Bob den Uyl-prijs – en recentelijk Wij, de mens. Zijn werk verschijnt in zestien talen.
Frank Westerman was correspondent voor de Volkskrant (1992-1994) in het uiteenvallende Joegoslavië en 
later voor NRC Handelsblad (1997-2002) in de voormalige Sovjet-Unie. Vanaf 2002 werkt Frank Westerman 
als schrijver vanuit Amsterdam.

Darp... 
De nagalm van de Koude Oorlog sinds de val 

van de Muur.

Een uitgebreid overzicht van zijn activiteiten is 
te vinden op www.frankwesterman.nl

Een bespreking en voorpublicatie in NRC 
Handelsblad
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/24/kou-
de-oorlog-in-de-bossen-bij-darp-a3977916

Een reportage De wereld volgens Darp in de 
Volkskrant
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achter-
grond/koude-oorlog-in-drenthe-terug-in-darp-
is-de-kou-uit-de-lucht~b75ce029/
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Afbeelding van Caro Sodar, East side gallery, Berlijn.

De mogelijkheid om de links te openen kan afhankelijk zijn van uw browser.


