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Er is nog nooit een echt
debat gewijd aan een nieuw
mediabeleid. Het ging altijd
over bijzaken. Hoe politiek
Den Haag omspringt met
Hilversum is ontluisterend.

door NICO HAASBROEK

Net nu tijdens de kabinetsfor-
matie alles in Den Haag ter
discussie staat, heft de kriti-

sche denktank Andere Publieke
Omroep (APO) zich op. Deze be-
moeide zich sinds 2004 onder lei-
ding van oud-journalist en
ondernemer Antonie Dake intensief
met de omroeppolitiek. Tijdens een
slotbijeenkomst op 19 mei in de
Haagse Pulchri Studio werden nog
eenmaal alle registers opengetrok-
ken met de publicatie van een bun-
del over de plannen en initiatieven
die APO in de afgelopen jaren lan-
ceerde en met een pleidooi door
oud Tweede Kamer- en Rekenka-
merlid Kees Vendrik om het om-
roepbeleid beter financieel te
verantwoorden.

‘Het Nederlandse omroepbestel
heeft zijn langste tijd gehad. Het be-
stel zal de komende 4 jaar ontman-
teld worden. Zo spoedig mogelijk
zal de publieke omroep een gewij-
zigde opdracht krijgen: het brengen
van informatie, cultuur en educatie.’
Zo moet volgens APO de passage
in het regeerakkoord 2017 over de
publieke omroep luiden. ‘Durf te
kiezen,’ klinkt het. ‘Ontwikkelin-
gen wachten niet op oude structu-
ren. Laat de publieke omroep
focussen op kerntaken via één or-
ganisatie. Doek de Ster-reclame
op.’ 

Als ideëel lobbyist namens de
APO-werkgroep kreeg ik een ont-
luisterend beeld van de manier
waarop Den Haag met Hilversum
omspringt. In al die jaren is nooit
een echt debat gewijd aan een
nieuw mediabeleid. Het ging altijd

over bijzaken. De minister of
staatssecretaris volstaat met kleine
maatregelen of het zo nu en dan
toelaten van een nieuwe (bejaar-
den- of Telegraaf-gerelateerde) om-
roep tot het bestel. Als er bezuinigd
moest worden, kwam men steevast
met dezelfde voorstellen: snijden in
de Wereldomroep en het muziekbe-
stel of de regionale omroep centra-
liseren.Hilversum neemt bij dat
alles een afwachtende houding aan,
wetend dat de meeste voorstellen
tijdens het proces verwateren of
doodbloeden en hopend op het
voortijdig vallen van een kabinet,
waardoor alle voornemens weer op
losse schroeven komen te staan.

Overal ter wereld verandert
de politiek momenteel radi-
caal – ten goede en ten

kwade: Brexit, Trump, Macron. In
Nederland lijkt de burger, zie de ac-
ties van Hugo Borst en Freek de
Jonge, serieuzer te worden geno-
men. Is de tijd hier niet rijp voor
een nieuw mediabeleid, ontketend

door Jeroen Pauw of een overac-
tieve EO-directeur? Dat we met een
schone lei en een nieuwe mediawet
beginnen? Dat we definitief onder-
scheid maken tussen commerciële
en publieke media? En resoluut
stoppen met verzuiling, ontspoorde
bureaucratie en geilen op kijkcij-
fers?

Als u het mij vraagt, gaat het
niet gebeuren. Omroep en politiek
zijn te zeer tot elkaar veroordeeld.
De omroep moet de politiek te
vriend houden om voor de enorme
subsidies in aanmerking te komen
en politici hebben de publiciteit
nodig voor hun herverkiezing. 

Terwijl het medialandschap
compleet verandert, zal de publieke
omroep de inmiddels volkomen
achterhaalde verzuiling blijven
koesteren, in de ban blijven van
kijkcijfers, de commerciële sport-
verdwazing ten top voeren en Boer
zoekt vrouw opnemen in meerjaren-
schema’s. Pappen en nathouden, tot
sint-juttemis, daar zal het op neer-
komen.

Een stel avant-gardisten en
onverschrokkenen zorgden voor een
enorme opleving van het Zonnehuis in
Tuindorp-Oostzaan (Amsterdam-
Noord). De buurtbewoners waren
aanvankelijk sceptisch. ‘Daar komen
wat artistiekelingen die iets doen wat
niet voor ons is. Maar ze merkten al
snel dat we betrokken zijn bij de buurt.’

door ANNE-ROSE MATER-BANTZINGER

Goed nieuws: het Zonnehuis is herrezen!
Het is tachtig jaar geleden aan het Zon-
neplein in de volksbuurt Tuindorp-Oost-

zaan (Amsterdam-Noord) gebouwd vanuit de
filosofie dat een bloeiend verenigingsleven van
belang was voor opvoeding van de arbeiders-
klasse. Er werden  sport-, toneel- en zangvoor-
stellingen, concerten, films en bokswedstrijden
gehouden. Maar eind vorige eeuw was het ver-
gane glorie. Er heerste stilte, het gebouw was in
verval.

In 2002 kwam het Zonnehuis in bezit van
Stadsherstel Amsterdam. Zes jaar later richtte
Peter Faber (74 nu), die opgroeide in Tuindorp,
er de Peter Faber Foundation op. Met als missie
dat jongeren door middel van verhalen, fantasie
en toneelspelen destructieve energie kunnen
omzetten in creatieve energie. Faber: “We gaan
hangjongeren uit de buurt bij de lurven grijpen.”
Hij is ervaringsdeskundige, want zelf ooit
straatschoffie in deze buurt. Toen hij in 1958 in
het Zonnehuis auditie deed voor een Midzomer-
nachtdroom door amateurs, begon zijn carrière
als acteur. De Peter Faber Foundation, mede ge-
dragen door zijn zoon Jesse, opereert inmiddels
landelijk. 

Toch duurde het nog jaren voordat de zon
weer scheen op het Zonneplein. Hans van Lis-
sum in 2013 in Het Parool: “Ooit was het Zon-
nehuis het stralende middelpunt van het
verenigingsleven. Das war einmal. Waarom
wordt het niet door een handige investeerder
omgetoverd tot een grand café? Avant-gardisten
en onverschrokkenen van Amsterdam: trek naar
het Zonneplein en wees de eerste.” 

Die onverschrokkenen kwamen: Maarten
Voogel (Opus One Theaterproducties) en Jan
Douwe Kroeske (Double 2 Mediaproductions).
Ze namen het in 2014 op zich een culturele
hotspot te maken van het Zonnehuis: een theater

voor 425 bezoekers en een mediabedrijf.
Een jaar later bracht Opus One er de lovend

ontvangen musical Kiss of the Spider Woman
met sterren als Alex Klaasen en René van Koo-
ten. Die lijn trekken Maarten Voogel en de
Stichting Zonnehuis Muziektheater door: vorig
jaar de succesvolle musical Sweeney Todd van
Stephen Sondheim, eind vorig jaar Kerstmis in
de Jordaan, deze zomer de musical The Bridges
of Madison County.  

Koen van Dijk (57), artistiek adviseur en re-
gisseur van Zonnehuis Muziektheater, groeide
vlakbij op aan het Ananasplein. Van Dijk: “Ik
was een jaar of zes, toen ik in het Zonnehuis
mijn eerste theaterervaring had, ik zag met
school een clown optreden. Die clown was Joop
van den Ende, die een feestwinkel in Amster-
dam-Oost had.” Later trad Van Dijk er zelf op in
het  kader van Frank Sanders’  theateropleiding
STAR. Van 2007 tot 2011 was hij artistiek leider
van M-Lab, het musicalpodium in Amsterdam-
Noord dat niet meer bestaat.

Sinds 2015 vertaalde en regisseerde Van
Dijk in het Zonnehuis Kiss of the Spider Woman
en Sweeney Todd. Deze zomer volgt zijn derde
Zonnehuisproductie: The Bridges of Madison
County met Lone van Roosendaal en René van
Kooten. De musical van de Amerikaan Jason
Robert Brown – volgens Van Dijk ‘de nieuwe
Stephen Sondheim’ –  is gebaseerd op de film
met Meryl Streep en Clint Eastwood. 

“Dit kwalitatief hoogstaand off-Broadway-
repertoire komt zelden aan bod bij grote produ-
centen. In het Zonnehuis zit het publiek er
bovenop. Bridges speelt zich af op een brug 
tussen het publiek. De spelers zitten bij de 

mensen aan tafel en liggen bij ze in bed.”
En omdat 28 juni Wim Sonneveld precies

een eeuw geleden is geboren, brengt Het Zonne-
huis brengt in Telkens weer het dorp, een muzi-
kale hommage met liedjes als Het dorp,
Lieveling, Josefien en Moeder, ik wil bij de revue,
alle door Friso Wiegersma (1925-2006) ge-
schreven voor zijn partner Sonneveld, en Tel-
kens weer; de evergreen die hij schreef voor
Willeke Alberti. Vera Mann, Frans Mulder, Julia
Herfst – dochter van Jasperina de Jong en Eric
Herfst – en Mitch Wolterink treden erin op, be-
geleid een combo met componist-pianist Ruud
Bos. 

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst ver-
leende het Zonnehuis Muziektheater onlangs
voor 2017 en 2018 een jaarlijkse subsidie van
tachtigduizend euro. Maarten Voogel: “Dat
voelt alsof we de gouden mattenklopper krijgen
uitgereikt door de Nederlandse Vereniging van
Huisvrouwen. Eerst heerste in de buurt het idee:
daar komt een stel artistiekelingen dat iets gaat
doen wat niet voor ons is. Maar ze merkten al
snel dat we betrokken zijn bij de buurt.” 

Vishandel Yvonne’s Vispaleis verzorgt de
hapjes na premières, de naburige bloemist levert
bloemen en tabakswinkel A. Ekels verkoopt
theaterkaarten. Het Zonnehuis in Amsterdam-
Noord straalt als nooit tevoren.

The Bridges of Madison County speelt op
diverse data van 2 juni t/m 2 juli (première 5
juni), Telkens weer het dorp dinsdag en
woensdag van 13 t/m 28 juni (woensdag 
’s middags en ’s avonds). 
www.zonnehuis-amsterdam.nl

René van Kooten en Lone van Roosendaal in ‘The Bridges of Madison County’. FOTO ZONNEHUIS

Zonnehuis in Amsterdam-Noord bloeit als nooit tevoren Waar word je
het stokoudst?

Dat was opmerkelijk
nieuws waar het CBS mee
kwam: Griekenland staat

in Europa aan de top wat betreft
het aantal honderdplussers, met
565 stokoudjes per miljoen inwo-
ners. Met een schamele 126 staat
Nederland ergens in de midden-
moot. Gelukkig hebben we Zee-
land nog. Op iedere
honderdduizend inwoners 24
hoogbejaarden, meldde Omroep
Zeeland met trots. Nu zijn er geen
miljoen Zeeuwen, maar omgere-
kend zouden dat er dus 240 zijn. 

Maar dat het door verarming
geteisterde Griekenland het zo
goed doet! Jan Latten, demograaf
bij het CBS en bijzonder hoogle-
raar op dat gebied aan de Univer-
siteit van Amsterdam, helpt ons
uit de droom. In heel Europa vlot
het niet echt met de geboorten,
maar Griekenland staat wat dat
betreft al jaren vrijwel onderaan.
Kortom: het gaat hier om vergrij-
zing. Weinig jonkies betekent
verhoudingsgewijs veel ouderen,
dus ook veel honderdplussers. Als
de Grieken helemaal ophouden
met het maken van kinderen, en
daartoe geeft de EU wel aanlei-
ding, zal het percentage hoogbe-
jaarden snel verder stijgen om in
2117 te eindigen met honderd
procent honderdplussers. Voor
Zeeland geldt iets vergelijkbaars:
lage geboortecijfers. Zeeuws-
Vlaanderen is de regio met de
minste peuters in Nederland. 

Cijfers over het aantal hon-
derdjarigen zeggen dus niet veel.
Desgevraagd door omroep BNR
liet VU-hoogleraar gerontologie
Andrea Maier desondanks haar
licht erover schijnen. Het leidde
tot citaten als: “Honderdjarigen
zijn trouw aan hun leeftijdpart-
ners. Vaak wordt gezegd dat ze
een geloof hebben.” Ze wijst op
Sardinië, waar er een heleboel
schijnen te wonen. “Heel belang-
rijk is dat zij voeding zelf verbou-
wen. Bovendien wordt in
mediterraan Europa veel samen
gegeten. Ze hebben sociale net-
werken.”

Geloof als voorspeller van een
lang leven? Gezond eten? Dat
helpt vast wel iets, net als het ver-
mijden van sprongen van hoge to-
rens. Maar alles wijst erop dat de
belangrijkste elementen zijn: toe-
gang tot goede gezondheidszorg
en welvaart. Waar is de gemid-
delde levensverwachting het
hoogst? In Monaco, negentig
jaar! En dat hebben de Monegas-
ken vast niet te danken aan een
eigen groentetuintje of regelma-
tige kerkgang. 

PAUL ARNOLDUSSEN

Hoog tijd voor een nieuw mediabeleid

Zal de publieke omroep in de ban blijven van kijkcijfers en ‘Boer zoekt
vrouw’ opnemen in meerjarenschema’s? FOTO KRO-NCRV

door JAN HAASBROEK

Nog geen maand geleden rie-
pen dik honderd vrouwen in
NRC Handelsblad en de

Volkskrant de adverteerders van
shocklog GeenStijl en videosite
Dumpert op om kritisch na te den-
ken over de vraag of hun adverten-
tiebeleid overeenkomt met de
waarden van hun onderneming. Ze
vonden het tijd om een statement te
maken tegen weerzinwekkende vor-
men van online intimidatie. 

Is over deze kwestie niet genoeg ge-
zegd? Nee, er is duidelijk een zenuw
geraakt. Het debat houdt aan op tv,
in ingezonden brieven en commen-
taren, tot The Washington Post toe.
Alles wijst erop dat simpele opinies
– wat GeenStijl doet deugt niet, maar
een advertentieboycot gaat te ver –
geen standhouden. Laat ik het om-
gekeerde verdedigen: GeenStijl en
reaguurders moeten kunnen blijven
opruien en schreeuwen wat ze wil-
len en vlijmscherpe opposities daar-
tegen blijven meer dan welkom. 

Op schadelijk verbaal geweld zijn
drie reacties mogelijk. De eerste is
dat je ontwijkt wat je afkeer inboe-
zemt. In zijn beroemde spijkerbed-
gesprek uit 2007 met De Meiden van
Halal zei Hans Teeuwen – die onze
vorstin publiekelijk, zij het denk-
beeldig befte – dat je een schild kunt
ontwikkelen als dingen je ergeren.
Ook in het vrouwenappèl werd ge-
wezen op een variant van die optie:
don’t feed the trolls. 

De tweede is dat je het oordeel
van de rechter afwacht, die ofwel 

de aanstootgevers vrijpleit, dan 
wel de aanstootnemers in het gelijk
stelt. 

De derde reactie is die van de
Engelse filosoof John Stuart Mill en
van de VPRO, waarover ik als radi-
ohoofd jarenlang de zweep liet knal-
len. Bij mijn vrijzinnige omroep was
het bon ton (wij moesten dat zelfs
van onze statuten) om de grenzen
van wat wel of niet door de beugel
kon bewust op te zoeken en het
debat daarover aan te jagen. Hoewel
wij bij de VPRO alles uitprobeerden

Vrouwenappèl past naadloos in de liberale traditie van John    Stuart Mill
wat God verboden had, zijn we tus-
sen 1966 en 1996 nooit strafrechte-
lijk veroordeeld, wat ministers ook
jammerden. 

Mill schreef al in 1859 in dat
we er nooit zeker van kun-
nen zijn dat de mening die

wij trachten te onderdrukken onjuist
is en dat het heilloos is haar het
zwijgen op te leggen. Het ging hem
niet om de vorming van grote gees-
ten. De vrijheid van denken was vol-
gens hem net zo onmisbaar om

gewone mensen (nu: reaguurders) in
staat te stellen het geestelijk niveau
te bereiken waartoe zij in staat zijn.
Vrijheid van meningsuiting lag voor
Mill in het verlengde van zindelijk
denken en waarheidsvinding. Met
iemand met wie je het verschrikke-
lijk oneens bent, kruis je de degens
omdat dat nuttig is en nieuwe in-
zichten kan opleveren.

Het weloverwogen beroep dat de
vrouwen op adverteerders doen past
naadloos in de liberale traditie van
Mill. Zij hopen alleen en dreigen

niet, dringen slechts aan op kritische
reflectie. Ik had de morele aanspo-
ring graag mede ondertekend. 

Als adverteerders hun plaat-
singsbeleid heroverwegen is
dat geen aantasting van de

vrijheid van meningsuiting. Zij doen
dat voortdurend, doorgaans met gel-
delijke, en zelden met morele oog-
merken. Abjecte razernij die zonder
advertenties niet overeind kan blij-
ven, verdient het om eerloos te sne-
ven. 



Cisca Dresselhuys (73) en Iris Hannema (31)
schrijven om beurten een column voor Argus.
Zij verschillen niet alleen in leeftijd: Cisca
omschrijft zichzelf als huismus, Iris is een
wereldreiziger. Misschien verklaart dat
onderscheid juist hun vriendschap. En beiden
zijn journalist, dat verbindt ook.

Geen ouders op
school alsjeblieft

Nederlandse kinderen zijn de gelukkigste
ter wereld, blijkt uit een rapport van
Unicef.

Dat zou zomaar in één klap kunnen veran-
deren als het heilloze plan ‘De staat van de
ouder’ van de organisatie Ouders en Onderwijs
wordt gerealiseerd. Daarin wordt gepleit voor
veel meer aanwezigheid van de ouders op
school. Niet als overblijfmoeder of schoolreis-
jesvader (ook al niet fijn), maar als onbetaald
docent. Zo zou bijvoorbeeld een vader uit de
bankwereld les kunnen geven over hoe de
geldstromen lopen, is het idee.

Zijn de opstellers van dit rapport vergeten
hoe vreselijk je het als kind vond als je vader
of moeder ook maar één minuut zijn of haar
neus om de hoek stak in jouw klas? Dat ze
eenmaal in het jaar (want vaker was dat vroe-
ger gelukkig niet) naar een ouderavond kwa-
men, vond je al helemaal niks. De wetenschap
dat ze daar over jou zaten te praten met jouw
juf of meester maakte dat je die bewuste avond
helemaal in de stress zat. Daar hielp zelfs
Radio Luxemburg niet tegen. 

Eén keer in mijn lagereschooltijd vertoonde
mijn vader zich in mijn klas, in zijn keurige

dominees-
pak. Geen
idee meer
waarvoor hij
kwam,
waarschijn-
lijk zat hij in

het schoolbestuur en werd rondgeleid door de
school. Het liefst was ik onder de bank gekro-
pen. Gelukkig vertoonde hij geen teken van
herkenning in mijn richting. Ook wilde ik
nooit dat mijn moeder mij van school kwam
halen. Met de ogen van nu was er niets mis
met haar verschijning: smaakvolle jas, bijpas-
sende hoed, suède pumps en opgestoken haar,
maar ik schaamde me kapot. 

Om het allemaal nog erger te maken, zeg-
gen de rapporteurs dat ouders inzage moeten
krijgen in het Magister-leerlingendossier van
hun kind, zodat ze precies kunnen zien hoe
hun Anna of Stijn presteert. 

Over het instellen van een elektronisch pa-
tiëntendossier is lang en met stijgende opwin-
ding en afkeer gediscussieerd. Uiteindelijk is
dit op zichzelf nuttige plan in 2011 gestrand in
de Eerste Kamer vanwege de privacy van de
patiënt. Niet iedere verzekeraar of doktersas-
sistente moet inzage hebben in mijn lek en ge-
brek. Om nog maar te zwijgen over de
Amerikaanse geheime dienst of Russische hac-
kers, die mijn hoge bloeddruk en gammele rug
wereldwijd bekend zouden kunnen maken. 

En dan zouden ouders dus zomaar in het
leerlingendossier mogen lezen hoe hun kind
het doet op school? Lijkt me niet. Privacy
geldt toch zeker voor jong en oud? 

CISCA DRESSELHUyS
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Cisca

door JEROEN SPRENGER

Bondsbestuurder Bob Bolte
(FNV) heeft geen goed
woord over voor het beheer

op afstand van het kabinet. “Sinds
midden jaren negentig zijn bestuur-
ders benoemd die van toeten noch
blazen weten. Zij maakten er een
wonderlijk bedrijf van dat met geen
ander te vergelijken valt. Grootse
plannen, Las Vegas aan de Maas,
zonder gedegen onderbouwing. En
wel geheime rekeningen openen en
privé-uitgaven met de zakelijke cre-
ditcard.” 

Zakelijk gaat het goed met Hol-
land Casino: jaaromzet zestien mil-
jard euro, gerealiseerd door 3500
medewerkers (2600 fte’s). Een lek-
ker hapje voor buitenlandse inves-
teerders.

Maar het is een aparte ‘busi-
ness’. “Vijf procent van de gasten,”
zegt Bolte, “zorgt voor tachtig pro-
cent van de winst. Die hebben geen
oog voor de inrichting van de speel-
zalen. Als ze maar kunnen spelen, al
is het in een donker hol. Sommigen
zijn op dubieuze wijze aan hun geld
gekomen. Dat geeft spanningen.
Zoals ook werken in de nacht, onre-
gelmatige werktijden. Het aantal
echtscheidingen onder casinomede-
werkers is hoog.” 

Uit onvrede over de belangenbe-
hartiging door FNV en CNV werd
de Algemene Bond Casinopersoneel
opgericht, die snel de grootste be-
langenbehartiger werd. Maar sinds
in 2014 de verzelfstandiging werd
aangekondigd, maalt niemand daar
om. Aanvankelijk stond de FNV al-
leen, nu staan alle bonden schouder
aan schouder. Zelfs de Unie, die zijn

stakingswapen in het Vakbondsmu-
seum leek te hebben opgeborgen,
doet mee.

De looneis van 2,5 procent is
niet hoog, vergeleken bij wat elders
wordt geëist. Belangrijker voor de
medewerkers zijn uitbreiding van de
seniorenregeling, verbetering van
het sociaal plan, een betere verhou-
ding tussen flexibele en vaste ar-
beidskrachten en een ontslagver-
goeding op basis van de ‘kanton-
rechtersformule’. Dit alles om na
een eventuele overname goede ar-
beidsvoorwaarden te behouden, en
in het vooruitzicht van meer markt-
werking in het gokwezen.

De strijdvaardigheid bij Holland
Casino is groot, vooral onder de me-
dewerkers aan de speeltafels. “De
croupiers staken allemaal,” zegt
Bolte. Hun organisatiegraad is ook
het hoogst. Zij zijn – gezien de vaar-
digheden en ervaring die worden
verlangd – moeilijk door uitzend-
krachten te vervangen. De croupiers
kennen hun klanten, dienstbaarheid
aan hen staat hoog in hun vaandel.
Toch lopen zij voorop in de acties.

Op het hoofdkantoor in Hoofd-
dorp liggen de kaarten anders. En
dat geldt ook voor het horecaperso-
neel en de medewerkers die bij de
speelautomaten werken: meest uit-
zendkrachten zonder zicht op een
vaste baan.

Dat de bedrijfsleiding de pensi-
oenen wil beleggen bij Aegons APF
Stap doet bij de FNV alarmbellen
rinkelen. Rond de millenniumwisse-
ling kwam het beheer van het Pen-
sioenfonds Havenbedrijf in handen
van verzekeraar Optas, waar oud-El-
sevier-tycoon Pierre Vinken de
scepter zwaaide. Deze verkocht

Optas in 2007 voor 1,5 miljard euro
aan Aegon om ‘activiteiten van al-
gemeen maatschappelijk belang,
met een culturele, ideële of sociale
strekking’ te ontplooien. De bonden
moeten in actie komen om nog 500
miljoen euro veilig te stellen voor
het oorspronkelijke doel: de pensi-
oenen van de havenwerkers. 

Bolte en zijn collega’s vrezen
een herhaling. Maar de direc-
tie heeft weinig zin in hel-

dere afspraken. Dit punt wordt dus
voor de rechter uitgevochten.

Holland Casino bouwde in veer-
tig jaar een goede naam op. De be-
doeling van de overheid was
hiermee toegeven aan goklust en te-
gelijk gokverslaving tegengaan.

Maar in het huidige neoliberale kli-
maat past geen paternalisme, noch
een monopolie voor een semiover-
heidsbedrijf. De markt moet worden
opengegooid. De Kansspelautoriteit
moet ‘veilig spelen op een eerlijke
markt’ bewerkstelligen. 

De waarde van Holland Casino
is bepaald door de mensen die er
werken. Zij lijken daar gezien hun
acties ook van doordrongen te zijn.
De directie ziet inmiddels in dat toe-
nadering wenselijk is. Woensdag 17
mei liet ze weten snel weer aan tafel
te willen. “Wij zullen jullie dan een
nieuw concreet voorstel voorleggen
met de intentie om er samen uit te
komen.” Zo ver zijn de werknemers
met hun acties gekomen. De bonden
gaan op de uitnodiging in…

Balletje houdt stil
Holland Casino is een van de laatste kroonjuweeltjes die de
overheid in de etalage zette, maar schittert niet in sociaal
opzicht. De medewerkers en hun bonden willen nu hun
rechten veiligstellen aan de cao-tafel en voor de rechtbank,
en zetten met stakingen bij de diverse vestigingen hun eisen
kracht bij.

De vakbondsbestuurders gaan weer aan tafel. Rechts Bob Bolte. 

door GERM KEMKER

Fred Teeven en humor, de
combinatie ligt niet
voor de hand. Als offi-

cier van justitie, Kamerlid en
staatssecretaris (Justitie) viel
Fred Teeven vooral op door
een zekere bonkigheid. In het
recente interview met Henri
Beunders in De Groene Am-
sterdammer legt hij uit dat hij
zijn zin niet kreeg toen het om
zwaardere straffen ging, en
daarom maar op de kosten van
de rechtshulp is gaan bezuini-
gen om hetzelfde effect te be-
reiken. “Als je aan een
advocaat niet al te veel tijd
geeft om aan een verdachte te
besteden, dan wordt het ook
niet zoveel, die verdediging,”
zo verklaart hij zijn beleid.

Vreemd! De Raad voor
Rechtsbijstand, die over de
vergoedingen van advocaten
in toevoegingszaken gaat,
moest op een budget van een
kleine 500 miljoen euro onge-
veer 80 miljoen besparen, de
protesten op basis van ‘aantas-
ting van de rechtsstaat’ waren
heftig, maar bij niemand
kwam de gedachte op dat het
in werkelijkheid om een straf-
expeditie van Teeven ging.  

Zelfs wie zich concen-
treerde op de rechtshulp en
deze operatie los wilde zien
van de algemene bezuini-
gingsdrift, zou er moeite mee
hebben. In 2015 gaf de Raad
voor Rechtsbijstand zo’n 82
miljoen euro uit aan strafrecht-

advocaten, terwijl in civiele
zaken een budget van onge-
veer 127 miljoen euro werd
besteed. Het pakket aan bezui-
nigingsvoorstellen trof de
complete rechtshulp. 

Het kost moeite je voor te
stellen dat Teeven de straf-
rechtadvocaat klem wilde zet-
ten en zonder dat iemand het
in de gaten had een bezuini-
gingsplan voor pro Deo
rechtsbijstand liet maken, in-
perking van de mogelijkheden
voor de civiele advocaat als
collateral damage op de koop
toe nemend.

Teeven reageerde onfor-
tuinlijk op de commotie. Het
citaat was niet aan hem voor-
gelegd en was uit de context
gehaald, was zijn reactie: de
nooduitgang voor velen die
iets doms tegen een journalist
hebben gezegd. Welke context
in vredesnaam wél begrijpelijk
kon maken wat hij zei, bleef
onduidelijk, tot een mede-
werkster van Beunders, die bij
het gesprek aanwezig is ge-
weest, liet weten dat Teeven

zijn opmerking ironisch be-
doelde. Het klinkt plausibel.

Waarom je dat niet meteen
ziet, is omdat Teeven nooit be-
langstelling heeft getoond
voor iets als equality of arms,
het inzicht dat tegenover de
machtige overheid met haar
ruime opsporingsbevoegdhe-
den de individuele burger be-
scherming behoeft. Toegege-
ven, daar profiteren ook boe-
ven van, maar dat moet voor
lief worden genomen om te
voorkomen dat de staatsmacht
onevenredig groot wordt. 

Van Teeven weten we dat
hij niet in staat was een rede-
lijk arrangement te bedenken
om verdachten bij een politie-
verhoor door een advocaat te
laten bijstaan, wat het Euro-
pese Hof voor de mensenrech-
ten al in 2008 als noodzakelijk
bestempelde. Van Teeven
weten we dat hij jaren heeft
geprobeerd  advocaten onder
overheidstoezicht te brengen.
Van Teeven kennen we allerlei
arrangementen om boetes uit
te delen, waarbij de rechter zo
lang mogelijk buiten de deur
wordt gehouden. 

Tegen die achtergrond is te
verklaren dat het misging,
toen hij zijn eerste grapje uit-
probeerde. De Amerikaanse
president Donald Trump had
het meteen begrepen. Dit is
‘kleedkamerhumor’.

door PIERRE VAN ENK

Tom Jan Meeus, politiek
journalist van NRC Handels-
blad meldt op 21 mei dat hij

heeft gesproken met lui die erover
denken de inbraak over te doen die
formateur Jaap Burger in 1973
pleegde in de toenmalige ARP door
Jaap Boersma en Wilhelm de Gaay
Fortman de toezegging te ontlok-
ken dat zij aan ‘een’ kabinet-Den
Uyl wilden deelnemen. Dat gaf
veel herrie in de partij van beide
heren: Barend Biesheuvel, de baas,
zag hun beslissing als verraad

omdat Joop den Uyl (PvdA) eerder
zijn kabinet in stukken had ge-
scheurd.

Was de inbraak van Burger toen
de doorbraak? Vaak wordt vergeten
dat zijn formatie is mislukt. Pas
nadat ARP-kopstuk Marinus Rup-
pert was aangeschoven en Den Uyl
had overgehaald de plannen van
ARP en KVP als beleidsbasis te er-
kennen, kon diens kabinet van start
gaan, met Boersma en De Gaay
Fortman. 

Is dit kunstje in de huidige om-
standigheden voor herhaling vat-
baar? Ik vrees dat de fantasten die

Meeus sprak zich geen illusies
moeten maken. Wat destijds in het
voordeel van de formateur werkte,
ontbreekt nu geheel: de partijen
van vandaag hebben geen vleugels
meer. 

De confessionele partijen van
destijds herbergden invloedrijke
stromingen die de koers van hun
club probeerden bij te sturen.
Boersma en De Gaay Fortman
waren exponenten van een coterie
binnen hun ARP die afscheid
wenste te nemen van de VVD als
coalitiepartner om over te steken
naar de PvdA en Burger de gele-

genheid bood een stuk van
hun partij los te weken. Op
dezelfde manier zagen we Ma-
cron in Frankrijk een coalitie
zien vormen door delen van
de linkse en rechtse partijen
los te scheuren.

Wie dat nu in Nederland
wil proberen, zal een partij
moeten vinden waar een
stukje aan loszit. En die is er
niet. Er zijn geen vleugels,
geen partijstromingen meer
die elkaars posities betwisten.
Er is zelfs praktisch geen in-
tern debat. En er is dus geen

achterdeurtje waar formateur
Edith Schippers (VVD) stie-
kem doorheen kan glippen  op
zoek naar een verdoken deal.

Meeus’ zegslieden
menen dat Diederik
Samson (als minister

van Klimaat) en Dijsselbloem
(Financiën, beiden PvdA)
kunnen worden losgeweekt.
Maar stel dat zij zich laten
verleiden, wat schiet je op met
het zielige aantal zeteltjes dat
hun partij inbrengt?
Er zit niet anders op dan door

te gaan met het klassieke for-
matietobben. Menig commen-
tator raakt al handwringend in
paniek nu het maar niet lukt
een kabinet overeind te hel-
pen. Maar wat is daar zo erg
aan? Het demissionaire kabi-
net is impotent, de Kamer
heeft heel weinig te doen, er
wordt niet geroepen of ge-
scholden, ze zijn op het Bin-
nenhof zelfs buitengewoon
beleefd en vriendelijk jegens
elkaar. We worden niet gere-
geerd en dat blijkt een wel-
daad.

Gebrek aan humor breekt Fred Teeven op

Een tijdje geen regering is zo erg nog nietNu de Nederlandse politiek
een zaak is geworden van de
allerindividueelste expressie
van de allerindividueelste
emotie, beleefd bovendien in
allergezelligste, introverte
partijtjes, weten de bij de
formatie betrokken politici
niet waar ze het moeten
zoeken om een kabinet in
elkaar te timmeren. En ze
duiken in heel oude dozen in
de hoop daar bruikbare
ideeën op te doen. 

Meerkeuzetoets
Zijn daden bennen groot, zijn naam is klein;
hij won de zilvervloot (wat mag dat wezen?).
Het antwoord kan niet echt ondoenlijk zijn.
In elk geval is het er één van dezen:
Magere Hein, Hein Donner, Albert Heijn,
Piet Hein? Ik moet de vraag nog maar ’s lezen.

JEAN PIERRE RAWIE

Zijn uitlatingen in De Groene Amsterdammer over de
bezuinigingen op de kosten van de rechtshulp – met
als achterliggende gedachte dat daardoor de straffen
zwaarder zouden worden – brachten voormalig
staatssecretaris van Justitie in zwaar weer. De
betreffende passage zou ‘ironisch’ zijn bedoeld. 
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Ergens in de oudheid kwam iemand op
het idee om zich bij belegeringen te
bedienen van een stormram. Daartoe

stootte een dozijn sterke mannen een lange
boomstam met kracht tegen de stadspoort,
onder het uitroepen van de beuk erin! Het zal
dus wel een beukenstam zijn geweest.

De opvolger van de stormram was de ka-
tapult, waarmee zonder mankracht hetzelfde
effect werd bereikt. Dit wonderwapen kun-
nen we beschouwen als de voorloper van de
raket, al kwam die pas vele eeuwen later op
de markt. Het was de Duitser Wernher von
Braun die in dienst van het naziregime de V1
en V2 ontwikkelde om daarmee Engeland op
de knieën te dwingen. Na de oorlog werd Von
Braun weggepromoveerd naar zijn eerdere
vijand, de USA, waar hij in staat werd ge-
steld de raket verder te perfectioneren voor
de ruimtevaart en als ballistisch wapen. In

het laatste geval brengt de raket een meege-
voerde bom op een vooraf bepaald doel tot
ontploffing.

Kim Jong-un, de machthebber in Noord-
Korea, is dol op raketten. Hij test voortdu-
rend nieuwe types en de bijbehorende
nucleaire bommen, en maakt de resultaten
daarvan wereldwijd bekend om zijn talloze
echte en vermeende vijanden te imponeren en
te waarschuwen.

Ik geef hem bij dezen een praktisch ad-
vies: je kunt met een raket ook een vrediger
maar toch noodzakelijk doel dienen. Dat be-
wijst deze foto die ik ooit bij een wegrestau-
rant in Israël maakte. Geachte Kim, zet uw
raket in uw achtertuin en ga er ’s ochtends in
zitten om luidruchtig flatulerend de wereld te
laten weten hoe het met uw stoelgang is ge-
steld. Want wat is er beter dan een kruisra-
ket? Een shitraket!

De raket / Eddy Posthuma de Boer

Er wordt weer geroepen om nieuwe
kerncentrales. PVV, VVD en CDA zijn
voorstander. En de Vereniging Nucleair
Nederland roept het nog te vormen
kabinet op twee of drie kerncentrales 
te bouwen. Hoe realistisch zijn die
ideeën?

door WIM TURKENBURG

Z
estig jaar geleden, op 3 juli 1957,
werd de eerste regeringsnota over
het te voeren kernenergiebeleid ge-
publiceerd, de Nota inzake de kern-
energie van minister Jelle Zijlstra

(ARP) van Economische Zaken. Over de moge-
lijkheid om kerncentrales voor het opwekken
van elektriciteit te bouwen, werd toen in ons
land alleen nog maar gesproken. Zijlstra wilde
vanaf 1962 jaarlijks een kleine kerncentrale in
bedrijf nemen om aldus in 1975 de helft van
onze stroombehoefte met kernenergie te kunnen
dekken. Waarna in de elektriciteitsvoorziening
‘de noodzakelijke uitbreidingen en vervangin-
gen geheel op basis van kernenergie zouden
kunnen plaatsvinden’.

Van dit plan kwam weinig terecht. Eind
jaren zestig maakte vooral de nieuwe partij
D’66 zich grote zorgen over het feit dat Neder-
land op kernenergiegebied het sukkeltje van Eu-
ropa dreigde te worden. Op aandrang van het
parlement publiceerde minister Harrie Langman
(VVD, Economische Zaken) op 30 maart 1972
zijn Nota inzake het kernenergiebeleid, waarin
werd voorspeld dat de behoefte aan elektrici-
teitscentrales in ons land zou groeien van
10.000 MW in 1970 naar 70.000 MW in 2000.
De ene helft van dit vermogen zou op aardgas
en olie moeten draaien, de andere helft op kern-
energie. Dit betekende nieuwbouw van in totaal
zo’n 35 kerncentrales met een grootte van ge-
middeld 1000 MW.

Ook van dit plan is niets terechtgekomen. De
eerste, nog kleine commerciële kerncentrale
werd in 1973 in Borssele in bedrijf genomen.
Tot meer centrales is nooit gekomen. Een plan
van minister Ruud Lubbers (CDA, Economi-
sche Zaken) drie nieuwe kerncentrales te bou-
wen, bleef onuitgevoerd doordat de
maatschappelijke weerstand te groot was. Door-

slaggevend waren echter de grote kernongeval-
len in Harrisburg (VS, 1979), Tsjernobyl
(Sovtjet-Unie,1986) en Fukushima (Japan,
2011).

Zes jaar na de ramp in Fukushima wordt in
ons land opnieuw geroepen om nieuwe kerncen-
trales. De PVV is er voorstander van, evenals de
VVD en het CDA. Recent hielden in de Volks-

krant ook enkele zogenoemde ecomodernisten
een pleidooi voor nieuwbouw, want ‘zonder
kernenergie geen ideale wereld’ en geen ver-
mindering van de uitstoot van broeikasgassen,
zoals in Parijs afgesproken. Eerder publiceerde
de Vereniging Nucleair Nederland – een samen-
werkingsverband van nucleaire instellingen –
een oproep aan het nieuw te vormen kabinet
twee of drie nieuwe kerncentrales te bouwen.
Op termijn zouden daar dan nog tien tot twintig
kernreactoren bij moeten komen voor het produ-
ceren van voornamelijk hoge temperatuur-
warmte voor de industrie. 

De vraag is hoe realistisch deze ideeën zijn.
Hebben we kerncentrales werkelijk nodig om
het klimaatvraagstuk op te lossen?

Het bouwen van kerncentrales is in de
westerse wereld, financieel gezien, pro-
blematisch. Hoe meer je ervan bouwt,

des te duurder worden ze, laat de geschiedenis
zien. Bij vrijwel alle andere energietechnieken
is dat omgekeerd. Door de zeer hoge investe-
ringskosten komen nieuwe kerncentrales er al-
leen wanneer kernenergie voor een groot deel
door de staat wordt gefinancierd. De overheid in
Engeland en in Frankrijk is hiertoe bereid, de
Nederlandse overheid niet. Nederland onder-
steunt wel op grote schaal de toepassing van
zon- en windvermogen. Maar hoe meer zon- en

windvermogen er wordt gebouwd, hoe minder
eventueel te bouwen kerncentrales zullen wor-
den ingeschakeld bij het produceren van stroom.
De bedrijfstijd van de reactoren daalt sterk en
kernstroom wordt steeds duurder. Dit maakt
nieuwbouw van kerncentrales zeer onaantrekke-
lijk, zeker ten opzichte van de optie om naast
veel zon- en windvermogen vooral gasgestookte
centrales te laten draaien en de CO2 die daarbij
wordt geproduceerd af te vangen en onder-
gronds op te slaan. 

Een andere vraag is of we zonder kerncen-

trales het klimaatprobleem kunnen oplossen. De
uitstoot van CO2 moet binnen enkele tientallen
jaren tot nul zijn teruggebracht. Veel weten-
schappelijk onderzoek laat zien dat dit zonder
nieuwbouw van kerncentrales kan. Kernenergie
kán een bijdrage leveren aan het terugdringen
van de CO2-uitstoot, maar de bouw van kern-
centrales is geen must.

Betekent dit alles dat we niet meer in de verdere
ontwikkeling van kernenergie moeten investe-
ren? Het is onmiskenbaar verstandig om zoveel
mogelijk opties voor de toekomstige energie-
voorziening open te houden, mits die bijdragen
aan een duurzame ontwikkeling van de samen-
leving. Nieuw te bouwen kerncentrales zullen
daarom aan diverse randvoorwaarden moeten
voldoen, zoals concurrerende inzetbaarheid met
andere alternatieven. Ook moeten ze inherent
veilig zijn, wat betekent dat ongevallen zoals
die in Harrisburg, Tsjernobyl en Fukushima zich
om fysische redenen niet kunnen herhalen. Ook
zou het radioactief afval dat uit de kerncentrales
komt na 300 tot 600 jaar niet of nauwelijks
meer radioactief moeten zijn. Daarnaast mag de
kernenergiecyclus niet of nauwelijks risico’s op-
leveren voor vrede en veiligheid binnen en tus-
sen staten en bevolkingsgroepen. De kans op
misbruik van radioactief materiaal moet dus
verregaand worden tegengegaan. Tot slot moet
de toe te passen kerntechnologie op maatschap-
pelijk draagvlak kunnen rekenen en de ontwik-
keling en toepassing van andere, inherent meer
duurzame energietechnieken niet frustreren.

Of nieuwe kernenergietechnologie waaraan
wordt gewerkt dit mogelijk maakt, is de vraag.
Een antwoord daarop valt misschien over tien-
tallen jaren te geven, maar tegen die tijd moet
het klimaatvraagstuk toch echt zijn opgelost.

ILLUSTRATIE MARION CREZéE

Hoe meer kern-
centrales je bouwt, des
te duurder ze worden,
toont de geschiedenis 

Het afval zou na 300
tot 600 jaar niet of 
nauwelijks meer 
radioactief moeten zijn

Nieuwe   kerncentrales overbodig
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Macron in de  voetsporen van Napoleon en De Gaulle
Emmanuel Macron zal niet alleen
veranderingen moeten beloven, hij zal
ze ook moeten doorvoeren. En dat zal
hij subtieler moeten doen dan Napoleon
Bonaparte, twee eeuwen voor hem, en
De Gaulle, een halve eeuw geleden, dat
deden. Hij kan in elk geval op veel
weerstand rekenen. 

door MARK BLAISSE

T
he New York Times vergeleek presi-
dentskandidaat Emmanuel Macron
vlak voor zijn verkiezing met Napo-
leon Bonaparte. Frankrijk deblokke-
ren, de Franse emigranten terughalen

naar het vaderland zodat zij zich daar nuttig kun-
nen maken, de links-rechts-tegenstellingen bin-
nen de politiek overbruggen en het systeem tot in
de diepste gelederen veranderen – dat zijn plan-
nen die net zo goed passen bij de dictatoriale Cor-
sicaan als bij het 39-jarige wonderkind dat zich
de nieuwe Franse president mag noemen. En er
zijn meer frappante overeenkomsten: de naam
van de beweging. En Marche!, een militaire me-
tafoor, zou Napoleon goed zijn bevallen, net als
de geboorteplaats van Macron, Amiens, waar Jo-
seph Bonaparte namens zijn broer in 1802 de vre-
desonderhandelingen met Engeland voerde. Deze
leidden slechts tot een enkel jaar vrede omdat
beide landen ruzie kregen over de vrije handels-
afspraken binnen Europa. Napoleon gunde de En-
gelsen geen millimeter voordeel. De
post-Brexit-onderhandelingen die Macron bin-
nenkort moet voeren liggen in zekere zin in het
verlengde van Amiens: Groot-Brittannië straffen
voor zijn vertrek uit de EU door er een minder be-
gunstigde handelspartner van te maken.

Ach, Europa, wat zal je blij zijn met een opti-
mist die Beethovens Ode an die Freude in het
Louvre liet spelen op de avond van zijn overwin-

ning. Het lied van de Europese Unie om de elf
miljoen Fransen die op Marine Le Pen stemden
nog maar eens in te peperen dat Frankrijk de
voorkeur geeft aan globalisme boven provincia-
lisme en nationalisme. Macron zal niet alleen ver-
andering moeten beloven, maar die ook moeten
doordrukken. Dat zal niet meevallen nu blijkt dat
in werkelijkheid slechts een vijfde van het elec-
toraat met zijn hart op hem heeft gestemd, de vier
miljoen onthouders meegerekend die vooral Le
Pen wilde tegenhouden maar verder weinig met
Macron gemeen hebben. Edouard Philippe, de
Republikeinse burgemeester van Lilles, premier
maken is een eerste meesterzet in het complexe
schaakspel dat Frankrijk te wachten staat.

Napoleon had weinig op met volksinbreng.
Als het hem niet zinde, manipuleerde hij de pu-
blieke opinie, muilkorfde de pers en drukte wet-
ten door met behulp van afgevaardigden die hij
zelf in het parlement had geplaatst. Macron zal
het ruim twee eeuwen later subtieler moeten aan-
pakken, maar net als Napoleon en Charles De
Gaulle gaat hij het algemeen belang boven partij-
politiek plaatsen. Hij zal willen afrekenen met het
absurd hoge aantal ambtenaren, de 35-urige
werkweek, de vastgeroeste industrie, het niet te
financieren sociale stelsel en de groeiende onvei-
ligheid. Hij zal de machtige vakbond CGT op zijn
weg vinden, net als zijn voorgangers, maar zal
haar moeten wegbulldozeren. 

Op zich kan hij dat: de president mag per de-
creet regeren, maar misschien hoeft dat helemaal
niet. De 300.000 jonge, frisse en opgewekte leden
in hun En Marche!-T-shirts van de pas een jaar
oude beweging kunnen aanstekelijk werken.
Twitterberichten, pamfletten en spontane evene-
menten van grassroot-organisaties, de campagne
had veel gemeen met de succesvolle verkiezing
van Obama in 2009. Daarmee is (vernieuwend en
energiek) afscheid genomen van de traditionele
optredens van welbespraakte intellectuelen,
zowel van Republikeinse als Socialistische sig-
natuur. 

Macron heeft aangekondigd kandidaat parlemen-
tariërs te gaan zoeken in de gelederen van onte-
vreden Socialisten en Republikeinen die onder de
vlag La République en Marche! (LRM) zullen
gaan werken. Politici die geen toekomst meer
zien in de gevestigde partijen en het risico durven
te nemen tot de jonge veranderingspartij toe te
treden. Specialisten met lef, die hervormingen
boven status plaatsen. Mensen die, net als hij,
geen parlementaire ervaring hebben, niet weten
hoe de hazen lopen, geen traditioneel netwerk
hebben. De vraag is of de Franse kiezer dit, juist
nu, zal aandurven. Maar waarom zou Macron niet
kunnen bewijzen dat Frankrijk weer even creatief
kan worden als ten tijde van de 2CV, de Snoek en
de TGV? Waarom zou hij het vertrouwen in de

democratie niet weten te herstellen en het heer-
send racisme niet ombuigen in vernuftige samen-
werking tussen culturen en wederzijdse
inspiratie? Maar dan moet hij snel handelen. Het
geduld is op, zowel links als rechts.

Een meerderheid voor de LRM bij de parle-
mentsverkiezingen in juni zou Macron uiteraard
goed uitkomen, maar die kans lijkt klein. Dan
blijft er weinig anders over dan de strenge kapi-
tein te zijn die de komende vijf jaar het ontevre-
den en melancholieke rechtse deel van Frankrijk
niet in de kaart gaat spelen, zoals zijn laatste vier
voorgangers dat deden. Le Pen mag de verkiezin-
gen dan verloren hebben, zij zal na juni met een
grote groep gedeputeerden haar verzet voortzet-
ten. Ook de France Insoumise-achterban van

Jean-Luc Mélenchon zal zich laten gelden en
dreigen met verlammende stakingen. Macron
heeft geen tijd voor aarzeling à la Mitterrand of
Chirac en mag geen begrip meer opbrengen voor
straatprotesten of werkonderbrekingen. Zijn
nieuwe leiderschap kan, naar de woorden van De
Gaulle, worden samengevat als: La France, c’est
moi! 

Toch ligt dat niet zo eenvoudig. Emmanuel
Macron mag dan gezegend zijn met een snelwer-
kend brein en een jongensachtige uitstraling, hij
heeft ook veel tegen: hij is de verpersoonlijking
van de gehate elite, de superscholen, de wereld
van het grote geld. Zijn exclusieve netwerk bin-
nen de politiek en de multinationals ligt slecht bij
al diegenen die menen dat zij het slachtoffer zijn
van mondialisering en hebzucht, en dat zijn intus-
sen wel zo’n twintig miljoen Fransen. Als Macron
gewone burgers wil mobiliseren tegen georgani-
seerd vakbondsverzet, moet hij hun wat bieden.
Belastingverlaging, beter onderwijs, een verze-
kerde oude dag. Het komt mooi uit dat het land
juist nu een economische opleving kent. Het al
enige jaren aan Frankrijk twijfelende Duitsland
reageert opgelucht op de hervormingsplannen van
Macron. Misschien hoeft Angela Merkel toch niet
de prijs te betalen voor de luie en instabiele Eu-
ropese partner, die ooit op gelijk niveau lag. Zij
legde in elk geval een moederlijke hand op de
schouder van de kersverse president toen hij,
daags na zijn installatie, zijn respect kwam betui-
gen. 

Als Macron van de positieve golf weet te
profiteren, kan hij met gevierde teugels
zijn paarden mennen. Zo niet, dan mogen

wij een Bonaparte verwachten wiens vijfentwin-
tig jaar oudere vrouw Brigitte hem zal aanraden
het élysée te verruilen voor het paleis van Ver-
sailles. Zij heeft Emmanuel tenslotte vanaf zijn
zestiende ‘gemaakt’ en zal niet rusten voordat hij
behalve haar man ook haar keizer is. En zij de
nieuwe Marianne. 

Het komt mooi uit 
dat het land juist nu
een economische 
opleving kent
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Theresa May praat 
hard en belooft veel
Als je ongerust bent over de toekomst moet je op Theresa May stemmen, zegt
Theresa May. Zij belooft zekerheid en stabiliteit als het Britse volk zich 8 juni
achter haar schaart, want dan gaat ze sterk de onderhandelingen met Brussel in.
Hoezo? Wordt Brussel inschikkelijker als May de verkiezingen wint?

door TOM PAUKA

V
oor de Britse verkiezingen van 8
juni voert Theresa May een
merkwaardige campagne. Ze ver-
telt niet wat de Tory’s gaan doen
als ze de meerderheid krijgen.

Volgens May heeft ze een verkiezingswinst
nodig om het Verenigd Koningrijk weer één te
maken en om het land van stabiliteit te voor-
zien. Jullie zijn ongerust over de toekomst en
daarom moeten jullie op mij stemmen, zegt
May.
Deze aanpak van verkiezingscampagnes is niet
uniek, is op vele plaatsen tegelijk uitgevonden
en heeft een lange voorgeschiedenis. 

Op een doordeweekse dag in de nazomer
van 1972 verzamelde zich een klein gezel-
schap in het souterrain van een onduidelijk
hotel aan de rand van het Vondelpark. Joop
den Uyl zou daar voorbereid worden op de
verkiezingen van november en de plek was ge-
kozen om te voorkomen dat een toevallige
persmuskiet ons zou zien. Daar zaten we dan,
een klein groepje vertrouwelingen en Joop met
de altijd wat ironische trek op zijn gezicht. Ik-

zelf dacht dat we de hervormingspunten uit het
verkiezingsprogram zouden gaan doornemen,
maar Marcel van Dam had een ander voorstel:
“Joop, je moet iets doen met veiligheid. Ieder-
een heeft het over veiligheid, mensen voelen
zich onveilig op straat.”

Inderdaad. Op radio, tv en in de kranten
werd druk geklaagd over onveilige straten
en iedereen scheen wel een oude dame te

kennen die ’s avonds niet meer haar huis uit
durfde. Ik had sterk het gevoel dat Marcel ge-
lijk had, Joop moest daar iets mee. Het zou er

vreemd uitzien als het politieke debat geen
aandacht besteedde aan het onderwerp waar
heel Nederland het over had. 

“Er staat niks over in ons verkiezingspro-
gram,” zei Joop. “Dus ik heb niks te bieden. Ik
ga dat niet doen, een beetje hard praten over
veiligheid.”

Destijds dacht ik dat dat een ouderwets
standpunt was, en later hielp ik mee een strate-
gische kunstgreep te bedenken waarbij pro-
grammapunten verbonden worden aan het
onderwerp dat op dat moment de publieke dis-
cussie domineert. Mooi is het natuurlijk als
hier al bij het schrijven van een verkiezings-
programma rekening mee is gehouden. 

Maar we hebben dus ongewild meegehol-
pen bij het baren van programmaloze politiek.
En dat is bijna per definitie een vorm van be-
drog.

Want kijk: Theresa May belooft zekerheid
en stabiliteit als het Britse volk zich achter
haar schaart, want dan gaat ze sterk de onder-
handelingen met Brussel in. Hoezo? Dat is wat
Den Uyl hard praten noemde. Ja, de toekomst
van het Verenigd Koninkrijk is onzeker, Schot-
land haakt misschien af, de vrije Europese
markt wordt waarschijnlijk minder vrij toegan-
kelijk, de bankensector verlaat Londen. Stem
op May als u daar ongerust over bent. 

Waarom zou Brussel inschikkelijker wor-
den door een stem op May? En hoe Schotland
daardoor binnen het Verenigd Koninkrijk
blijft, wordt ook niet onthuld. 

Na de verkiezingen, dat durf ik te voorspel-
len, komt May niet meer terug op haar belofte
van stabiliteit. 

Politici die hard praten, zoals Den Uyl het
noemde, gaan er eigenlijk van uit dat mensen
diep van binnen wel weten dat er alleen loze
beloftes worden gedaan. 

Weet u nog welke tekst Geert Wilders liet
volgen op Minder, minder? Dat was deze zin:
“Dan gaan we dat regelen.” 

Ooit iets vernomen van een actie in die
richting? 

Hard praten wordt altijd verdedigd als een
poging om gewone mensen te begrijpen, maar
goed beschouwd getuigt het vooral van een
diepe minachting.
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Triomf Rohani
brengt Israël in
het nauw

door SALOMON BOUMAN

De indrukwekkende her-
verkiezing van de pro-
westers georiënteerde

Iraanse president Hassan Rohani
is een tegenslag voor Israëls pre-
mier Benjamin Netanyahu zijn
anti-Iraanse obsessie.
Met de door schandalen zwaar
aangeslagen Amerikaanse presi-
dent Donald Trump had hij in Je-
ruzalem de druk op Iran willen
opvoeren. President Barack
Obama geloofde in de Iraanse
stembus, maar de retoriek van
diens opvolger wees aanvanke-
lijk in de richting van eventueel
militair ingrijpen. Maar nu
Trump politiek terrein in Was-
hington heeft verloren en de
Iraanse kiezers een pro-Ameri-
kaans signaal afgaven, is het
draagvlak voor een actie tegen
Iran aanzienlijk verzwakt. Dat is
een teleurstelling die Netanyahu
nog moet verwerken. Waar hij
evenmin op had gerekend, was
dat Trump de betrekkingen met
Saoedi-Arabië zo spectaculair
zou intensiveren. Een wapendeal
van zo’n 365 miljard dollar is in
militaire kringen in Israël als een
mokerslag aangekomen. In het
verleden heeft AIPAC, de sterke
pro-Israëlische lobby in Was-
hington, op last van Jeruzalem
dergelijke grote militaire trans-
acties tussen de VS en Saoedi-
Arabië weten te verijdelen. Die
tijden zijn voorbij. Netanyahu
raakte als gevolg van de politiek
van Obama uit de gunst van de
Democraten. Tegen de zich als
pro-Israëlisch manifesterende
Republikeinse president Trump
is hij niet opgewassen.
Wie garandeert dat het wapen-
tuig van de Saoedi’s niet tegen
Israël zal worden ingezet? Maar
een sterk Saoedi-Arabië kan ook
de ondersteunende factor in de
regio worden voor een Israë-
lisch-Palestijns vredesplan. 
Trump maakt er geen geheim
van dat het zijn ambitie is die
historische doorbraak in het
Midden-Oosten op zijn naam te
schrijven. Hij heeft enkele voor
Netanyahu akelige signalen af-
gegeven. Anders dan werd be-
loofd wordt de Amerikaanse
ambassade voorlopig niet van
Tel Aviv naar Jeruzalem ver-
plaatst, de annexatie van Oost-
Jeruzalem wordt niet erkend en
volgens een kaart uit het Witte
Huis ligt Israël nog altijd binnen
de bestandslijnen van 1967,
alsof de oorlog in dat jaar niet
heeft plaatsgevonden. 

Mexico voert vuile 
oorlog tegen zichzelf
door WIM A.E. JANSEN

M
exico is in oorlog.
Met zichzelf. Het
is bepaald geen
onzichtbare oor-
log: zwaarbewa-

pende legers verdedigen hun
territoria, wekelijks vallen er tien-
tallen tot honderden doden. Maar
als je het niet wil zien, hoef je het
ook niet als een oorlog te zien. Dan
zijn de twaalf kogels die journalist
Javier Valdez Cárdenas vorige
week door zijn hoofd kreeg ge-
woon het zoveelste incident in een
gewelddadig land. Daar hoeft het
toerisme niet onder te lijden. 

Javier Valdez wist wat hem te
wachten stond. ‘Als we blijven pu-
bliceren, zullen ze ons vermoor-
den,’ schreef hij in het voorwoord
van zijn meest recente boek, met
de cynische titel Narco-journalis-
tiek. Hij baseerde zich op de wrede
feiten: de afgelopen drie jaar zijn
er 35 Mexicaanse journalisten ver-
moord. Tientallen anderen werden
ontvoerd, bedreigd, gefolterd en
weer vrijgelaten met het advies een
ander beroep te zoeken. 

‘Ze hebben mijn naaste collega
afgepakt. Het voelt alsof een van
mijn ledematen is geamputeerd,’
mailde journaliste Marta Duran me
vanuit Mexico-Stad. 

Javier Valdez was voor haar 
een onmisbare hulp in de onder-
zoeken naar de verstrengeling van
corruptie, geweld, drugshandel en
politiek. Hij was een van de be-
kendste, een van de beste. En een
van de dapperste. Vandaar dat de
aanslag, op klaarlichte dag in Culi-
acán in de deelstaat Sinaloa, dit

keer wel veel ophef veroorzaakte. 
In februari van dit jaar was

Marta Duran in Nederland. Ik ver-
gezelde haar naar het ministerie
van Buitenlandse Zaken in Den
Haag, waar men zich graag liet bij-
praten over de toestand in Mexico.
De kleine vrouw gaf in anderhalf
uur een indrukwekkend overzicht
van corruptieschandalen, ontvoe-
ringen, massagraven, confrontaties
tussen onduidelijke legers, ver-
minkte lijken. Ze deed nauwgezet
uit de doeken hoe ze zelf was be-
dreigd – niet om zichzelf belang-
rijk te maken, maar om de
anatomie van het geweld bloot te
leggen. “Denk niet dat hier een ac-
tiviste zich staat op te winden. Ik
ben een journalist, ik heb het alleen
over de feiten,” zei ze streng tegen
de zichtbaar geschokte beleids-
ambtenaren. 

Dat het in Mexico echt oor-
log is, realiseerde ik me in
2012. In een café in

Mexico-Stad sprak ik met Flavio
Folch, collega en generatiegenoot.
We hadden dezelfde hoogte- en
dieptepunten van Latijns-Amerika
verslagen: de sandinistische revo-
lutie in Nicaragua, de burgeroorlog
in El Salvador, de dictatuur in Ar-
gentinië, Haïti. Maar we zaten er
niet om herinneringen op te halen.
Flavio deed onderzoek naar de vele
moorden en massagraven in
Mexico. Voorlopige conclusie: vijf-
tigduizend doden in vijf jaar, plus
twintigduizend vermisten. “Dat be-
tekent dat het in het democratische
Mexico erger is dan tijdens de dic-
tatuur in Argentinië (dertigduizend
doden).” 

Een schokkende conclusie, de Ar-
gentijnse dictatuur staat te boek als
de bloedigste van het continent. En
Mexico als een redelijk geslaagde
democratie die overeind gehouden
wordt door olie, corruptie, handel
met de VS en toerisme. 

Sinds die tijd is het dodental ge-
stegen tot ver boven de hon-

derdduizend. Aanvankelijk deden
de Mexicanen de oorlog zelf af als
onderlinge afrekeningen tussen
drugskartels. Maar er kwamen
steeds meer bewijzen dat lokale
politici, burgemeesters van grote
steden, gouverneurs van deelstaten
en rechters tot over hun oren in het
drugsgeld zaten. Het front kwam
steeds dichterbij, demonstrerende
studenten werden ontvoerd en ver-
moord, activistische priesters en
bloggers opgehangen aan een
boom of brug. 

De laatste tijd leek het rustiger.
Niet dat er minder doden vielen,
maar de slachtoffers zijn vaker
vluchtelingen uit de staatarme re-
publiekjes in Midden-Amerika op
doortocht naar de VS. Ontvoerd
door drugsbendes worden ze als
slaaf te werk gesteld, gedwongen
cocaïne te smokkelen naar de VS
of na zware mishandeling gebruikt
om via Skype de achtergebleven
familie te smeken losgeld te beta-
len. 

Enige tijd geleden opende Art-
sen Zonder Grenzen aan de zuid-
grens en in Guadalajara,
halverwege het land, noodopvang
voor verkrachte vrouwen, getrau-
matiseerde kinderen en andere
vluchtelingen met oorlogstrauma’s.
Dan is het echt oorlog. 

Links een affiche voor de vrijheid van meningsuiting, rechts Javier Valdez en Marta Duran.

Vergroening 
treft lagere inkomens het hardst 
door FLIP DE KAM

V
an meet af aan was
duidelijk op welke
klippen het overleg in
de eerste ronde van de
kabinetsformatie zou

stranden. GroenLinks en de drie
‘chriberale’ partijen (term van Mat-
thijs Bouman in Het Financieele
Dagblad) denken fundamenteel ver-
schillend over inkomensongelijk-
heid, het te voeren milieubeleid en
het beperken van de toestroom van
vreemdelingen. Toen het na een vrij-
blijvende snuffelperiode tijd werd
spijkers met koppen te slaan, zal in-
formateur Edith Schippers (VVD)
het vreemdelingenbeleid bewust als
eerste potentieel breekpunt hebben
geagendeerd. Na de breuk konden
de spindokters van VVD en CDA
hun partij bij dit onderwerp in de
buurt van de PVV positioneren. 

Aan een resultaatgerichte be-
spreking van maatregelen om het
klimaat te redden kwamen de onder-
handelaars over het regeerakkoord
dus niet meer toe. VVD en Groen-
Links zouden elkaar op één punt
overigens direct hebben gevonden.
De beste aanpak om aantasting van
de leefomgeving en opwarming van
de aarde af te remmen, is vervuilend
gedrag duurder te maken. Liberalen
noemen het marktwerking. Groen-
Linksers voelen zich aangesproken
door het principe dat de vervuiler
betaalt. Al zijn beide partijen het
hoogstwaarschijnlijk eens over het
instrument – vervuiling duurder
maken –, afgaande op hun verkie-
zingsprogramma’s verschillen zij
hemelsbreed van opvatting over het
gebruik ervan. Terwijl GL de kiezers
beloofde de milieubelastingen in de
periode 2018-2021 met meer dan 26
miljard euro te zullen opschroeven,
stonden VVD en CDA juist enige

verlaging van de ecotaksen voor. Zie
de samenvatting van hun belasting-
plannen in de tabel.

Toch is het niet ondenkbaar
dat bij de onderhandelingen
overeenstemming over een

fikse vergroening van het belasting-
stelsel was bereikt. Want de VVD
weet dat de kosten van een schoner
milieu zwaarder aantikken, naar-
mate mensen krapper bij kas zijn.
Het grootste deel van de eigen, ge-
middeld welgestelde, achterban kan
de lastenverlichting veel gemakke-
lijker verteren. 

De overheid kan vervuilend ge-
drag op twee manieren duurder
maken. Via heffingen en door
nieuwe milieuregels, die het be-
drijfsleven op extra kosten jagen.
Heffingen zijn er in twee smaken.
De overheid kan huishoudens recht-
streeks aanslaan. Zo betalen huis-
houdens rioolbelasting aan de
gemeente en zuiveringsheffing aan
het waterschap. Dit zijn vaste bedra-
gen per jaar. Hoe hoger het inko-
men, hoe gemakkelijker deze ‘straf
op poepen’ (vrij naar de SP) is op te
brengen. Bij andere milieuheffingen
schakelt de overheid het bedrijfsle-
ven in. De nutsbedrijven verhogen
de rekening voor gas, elektriciteit en
water met twee rijksbelastingen: de

energiebelasting en de waterbelas-
ting. Zij zijn bedoeld als aansporing
om zuinig te stoken en kort te
douchen. Het bedrijfsleven betaalt
ook energiebelasting, maar tegen
een heel laag tarief. De reden is dat
een hoge energiebelasting de con-
currentiepositie van hier gevestigde
ondernemingen zou bedreigen. Voor
de kleine huishoudelijke vervuiler
blijft deze ongelijke fiscale behan-
deling moeilijk te verteren.

Behalve heffingen opleggen, kan
de overheid regels opstellen die het
bedrijfsleven dwingen de uitstoot te

beperken. Om aan die regels te kun-
nen voldoen, moeten ondernemin-
gen extra kosten maken. Vanzelf-
sprekend proberen zij die door te be-
rekenen aan hun afnemers. Lukt dat
niet, dan daalt de winst. 

In het ergste geval moet de on-
derneming stoppen. In het eerste
geval bloeden de aandeelhouders, in
het tweede geval ook de werkne-
mers. Doorgaans is de marktpositie
van ondernemingen zo sterk dat zij
erin slagen de kosten van milieuwet-
geving vroeger of later via hogere
prijzen volledig aan de consumenten
door te berekenen. Net zo zijn con-
sumenten in het verleden voor ver-
hogingen van de btw opgedraaid.

Aan het bedrijfsleven gestelde
milieueisen en groene belastingen
die het leven duurder maken, raken
de portemonnee van huishoudens
met lagere inkomens het hardst.
Neem aan dat het leven door milieu-
lasten  voor iedereen vijf procent
duurder wordt. Huishoudens met la-
gere inkomens sparen minder en be-
steden een groter deel van hun
inkomen. Die worden door prijsstij-
gingen in verhouding dus harder ge-

raakt. Een maand geleden publi-
ceerde CE Delft twee rapporten over
de verdeling van de kosten en baten
van de in 2015 gemaakte klimaataf-
spraken. Deze rapporten tonen aan
dat lagere inkomens verhoudingsge-
wijs meer aan het klimaatbeleid
meebetalen dan rijkere huishoudens,
terwijl zij minder vervuilen.

Hogere milieubelastingen en
door milieuregels duurder
geworden producten hollen

de koopkracht uit. Dat is de prijs van
een schonere leefomgeving. 

Dat verweet de PvdA aan Groen-
Links tijdens de afgelopen verkie-
zingscampagne: op langere termijn
zouden de lager betaalde werkende
klasse en uitkeringsontvangers er
zwaar op achteruitgaan. Noodzake-
lijk is dit echter niet. Huishoudens
kunnen compensatie krijgen door
andere belastingen te verlagen. De
inkomstenbelasting komt hiervoor
het meest in aanmerking. Om te be-
reiken dat lagere inkomens in ver-
houding de meeste compensatie
krijgen, kan het beste de algemene
heffingskorting worden verhoogd.
Elke belastingbetaler profiteert van
deze korting op de te betalen inkom-
stenbelasting. 

Alleen als je inkomen zo laag is
dat je nauwelijks belasting hoeft te
betalen, heb je een ‘verzilverings-
probleem’ en heb je niets aan de ver-
hoging van de heffingskorting. Het
alternatief is per afzonderlijke mi-
lieubelasting compensatie te geven
in de vorm van vermindering met
een vast bedrag. Zo kent de energie-
belasting op verbruikte elektriciteit
nu al een vaste korting op de nota
van 308 euro per jaar.

GroenLinks had in zijn belas-
tingblauwdruk voor de ko-
mende kabinetsperiode

inderdaad diverse compenserende
maatregelen verwerkt. Hierdoor
steeg de koopkracht van huishou-
dens met een bruto jaarinkomen van
minder dan 35.000 euro – ondanks
de verzwaarde milieulasten – met
per saldo ruim een procent per jaar.
Juist VVD en CDA, die de milieu-
belastingen iets wensten te verlagen,
hielden de lager betaalde huishou-
dens slechts met pijn en moeite op
de nullijn (onderste regel in de
tabel).

De harde cijfers laten zien dat
het ook bij het milieubeleid en het
inkomensbeleid bijzonder moeilijk
was geweest om overeenstemming
te bereiken tussen GL en de chribe-
rale drie. De informateur heeft het
breekpunt echter met zorg gekozen.

Belastingplannen voor 2018-2021 
(× miljard euro)

Belastinggrondslag VVD CDA D66 SP GL

Inkomen en arbeid – 14,2 – 6,1 – 10,8 – 8,2 – 26,4
Vermogen en winst 2,4 – 0,6 4,1 8,8 6,5
Milieu – 0,2 – 0,5 2,8 8,5 18,0

–––––– –––––– –– –––– –––––– ––––––
Totaal – 12,0 – 7,2 – 3,9 9,1 – 1,9

Koopkracht
a

0,0 0,1 0,4 2,6 1,2
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
a. Gemiddelde verandering per jaar in procenten, voor huishoudens 

met een jaarinkomen tot 35.000 euro.

Bron: Centraal Planbureau, Keuzes in Kaart 2018-2021

De formatie liep vast op het migratiebeleid maar zou ook op
het milieu- en klimaatbeleid zijn vastgelopen. Terwijl VVD
en CDA de groene belastingen in de komende
kabinetsperiode wensen te verlagen, wil GroenLinks de
ecotaksen met meer dan 26 miljard euro verzwaren. Deze
lastenverzwaring raakt vooral de lagere inkomens.
Compensaties daarvoor waren in de plannen van GL
verwerkt, waardoor de koopkracht voor die groep zou
toenemen. Bij VVD en CDA zitten de lagere inkomens op de
nullijn.

De informateur
heeft het breek-
punt met zorg
gekozen
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‘Het is zoiets als het Centraal Station, maar dan in een park.’

‘Wat speelt
u in een leuk
orkest!’
door NICK VAN GASTEREN 

Toegegeven, het verschil tus-
sen een kermisact en aanste-
kelijk amusement was

gevaarlijk klein. Toch herinner ik
me dat ik onmiddellijk rechtop
schoot, toen ik ze voor het eerst
zag optreden. Dat was in Show-
room, het roemruchte programma
dat Jan Fillekers en Henk van der
Horst rond 1980 voor de NCRV
maakten. Vooral hun dirigent, een
klein paddestoelachtig mannetje
met een spraakgebrek dat er niet
om loog, imponeerde dwars door
het beeld heen.

Ik keek naar het Groot Walen-
burgs Vuilharmonisch Orkest, lou-
ter bestaande uit daklozen, die in
hun eigen habitat Walenburg de af-
gedankte instrumenten van een
harmonie bespeelden zonder ook
maar één noot machtig te zijn.

Onder het motto ‘Het geeft niet
wat je speelt, hoe je speelt, áls je
maar speelt!’ produceerden ze een

kakofonie aan geluiden, met een
embouchure waar menig fanfare-
korps jaloers op zou zijn.

Ze hadden er ook nog de origi-
nele uniformjasjes bij aan!

Hun eigenzinnige directeur
Willem te Pas – “Als ik hier weg
ben, komt er een doctorandus van
de gemeente” – frequenteerde net
als ik café de Zeepost en bleek de
grote initiator te zijn van dit ab-
surde ensemble.

Geheel vanuit zijn eigen thera-
peutische opvattingen had hij alle
instrumenten op een hoop gegooid
en de bewoners aangezet tot musi-

ceren. Zelf zong hij
met een gitaar de
melodie, waarbij de
tekst beperkt werd
tot la-la-la.

En daar aan de
toog was het dat ik
Willem porde voor
de eerste single van
het Groot Vuilhar-
monisch Walen-
burgs Orkest: La la
la la la la la, melo-
die: Stars and Stri-
pes forever.

De formule was
simpel: we voegden
twee blazers, een
bas en een slagwerk
toe en het werd nog

muzikaal ook! Het plaatje was een
eclatant succes, niet in het minst
door hun onnavolgbare dirigent
Harm van Ruth, zoals alle Walen-
burgers een man met een zwaar
verleden. Harm bleek een natuurta-
lent, zoals hij met zijn flux de bou-
che volmaakte onzin de zaal in
slingerde. Hun charisma deed de
rest.

Na de single produceerden we
een elpee: Groot Walenburgs Vuil-
harmonisch Orkest Vol. 1, met een
hoesfoto van Paul Huf, waarop
Harm stijleigen poseerde in een
rokkostuum. Het circus explo-

deerde tot in Carré toe! 
Een memorabel hoogtepunt was

de Frank Kramer Show van de
Vara, waar Harm aldoor in de ver-
keerde camera keek. De floorma-
nager loste dit briljant op door de
filmende cameraman een aandacht-
trekkend glas bier in zijn hand te
geven, waarna het een feilloze re-
gistratie werd. Ik zat achter het
slagwerk en heb nog lang de op-
merking moeten slikken: “Wat
speelt u in een leuk orkest!”

In Hilversum jubileerde een
schoonmaakbedrijf en de directeur
vond het een ludiek idee het Wa-
lenburgs Vuilharmonisch Orkest
tijdens de receptie te laten optre-
den. Na afloop riep de jubilaris en-
thousiast: “Als de heren iets willen
eten?” Binnen tien minuten was
het buffet volledig geplunderd, alle
kippenpootjes en kazen hadden ze
in hun zak gestoken en van de ha-
ring was enkel ui over.

Nick van
Gasteren
(1946) is
tandarts,
muzikant
en chroni-
queur van
De Bun-
schoter. 

Aksie buiten de volksvergadering 
door PETER SMIT

In de zomer van 1970 stelde de
Amsterdamse studentenvereni-
ging Unitas haar gebouw aan de

Johannes Vermeerstraat in Amster-
dam open voor niet-leden. Er
kwam een sleep-in op zolder en het
café werd omgedoopt tot Krities
Alternatieve Kroeg. Het bier was
goedkoop, je kon er zonder gezeur
hasj roken en op zaterdag werd er
voor twee gulden een biologische
maaltijd gekookt. Dat trok Kabou-
ters, zoals Henk, Willem, Hans en
ik. Bij de vergaderingen van de
Oranje Vrijstaat brachten we nooit
veel in, wij waren actievoerders.
Daarmee haalden we bijna weke-
lijks de kranten. Ook in het buiten-
land, want na de winst van vijf
zetels in de gemeenteraad kwamen
journalisten van over de hele we-
reld naar Amsterdam om te kijken
wat daar in Jezusnaam aan de hand
was. André Schmidt, oprichter van
het ‘kraakburo’ Aksie 70, zorgde
ervoor dat er voor hen altijd iets te
schrijven of te filmen viel. 
Op een zaterdag kwam hij vroeg in
de middag de Krities Alternatieve
Kroeg in. Hij had een plan. “Ik wil
dit buiten de volksvergadering
houden,” zei hij. “Want er zijn spi-
onnen geïnfiltreerd. Daarom kom
ik er hier mee, jullie vertrouw ik.
We gaan naar Den Haag om het
Vredespaleis te bezetten. Ik heb het
voorwerk gedaan. Er staan daar
vlak voorbij de ingang twee grote
vazen, die enorm veel geld waard
zijn, echt honderdduizenden gul-

dens. Die zetten we zodra we bin-
nen zijn op onze schouders. Dan
durven ze ons natuurlijk nooit aan
te pakken en verklaren wij het Vre-
depaleis voor gekraakt. We gaan de
autoriteiten voor aap zetten, jon-
gens! Amsterdam hebben we, nu
Den Haag! Er staat een busje klaar.
Niet wachten, de kans dat dit uit-
lekt is te groot. Kom mee, praten
doen we onderweg.”
Even later zaten we achterin een
VW-busje met een schuifdeur die
alleen van buitenaf open kon. Wil-
lem draaide aan zijn snor. Henk
overlegde met twee jongens die ik
alleen van gezicht kende. “We zijn
met z’n zessen,” mompelde Hans.
“Ben jij weleens in het Vredespa-
leis geweest?” Ik schudde mijn
hoofd. “Ik ben er een keer met een
schoolreisje langs gereden. Het is
zoiets als het Centraal Station,
maar dan in een park.” “De Russen
hebben de eerste steen gelegd,” zei
Henk. Willem begon te grinniken.
Even voorbij Schiphol stopte het
busje bij een wegrestaurant. André
trok de zijdeur open. “Ik bel even
naar Aksie 70 om te zeggen dat ik
een tijdje weg ben,” zei hij, waarna
hij de deur weer dicht schoof. Hans
zuchtte. “Een plattegrond zou han-
dig zijn,” zei Henk. Hij keek uit
het zijraam. Toen André terug
kwam zwaaide Henk, maar André
liep door en ging achter het stuur
zitten.
Toen het busje Den Haag binnen-
reed kreeg ik het pas goed be-
nauwd. Het Vredespaleis kraken
door een dure vaas op je schouder

te zetten? Dat is leuk zolang je in
Amsterdam in de kroeg zit, niet als
je er nog maar een paar straten
vanaf bent. Het busje reed een
hoek om en stopte. Ik keek uit het
raam en zag een groot gebouw met
hoge ramen en torens op het dak.
Voor het gebouw stonden twee am-
bulances en een stuk of tien politie-
bussen, omringd door ME’ers met
helmen en rieten schilden. “We
zijn verraden!” riep Henk. Ik pro-
beerde mijn opluchting te verber-
gen. 
Jaren later werd bekend dat Willem
(de Weerd) een spion was voor de
Amsterdamse politie. Nog weer
later werden stukken van de Bin-
nenlandse Veiligheidsdienst open-
baar gemaakt. Hun spion schreef
over een Kaboutervergadering:
‘Ook aanwezig was de in een rode
Jaguar rijdende ex-marketingko-
ning André Schmidt. Het zou niet
de eerste keer zijn dat deze op pu-
bliciteit en macht beluste maniak
een poging doet de Oranje Vrijstaat
te gronde te richten en daarbij zelf
op sluwe wijze buiten schot te blij-
ven.’

Peter Smit (1952) is
tekstschrijver. Hij schreef

tientallen
boeken voor
jongeren en
volwassenen,
waar onder
De Avondjes,
Nooit meer
gapen en
Ulysses.

Suriname op super 8
door JAN VAN VUURE

In 1980 kreeg ik een telefoontje
van Klaas-Jan Hindriks, eindre-
dacteur van de buitenlandru-

briek van de NOS, Panoramiek.
Voor dat programma had ik al eer-
der gewerkt als ‘buitenproducent’
Afrika en Latijns-Amerika.
Hij had van mijn vader en mede-
producent in ons bedrijf Atlasfilm
begrepen dat ik een nieuwe vrien-
din had en stelde me voor om met
haar zogenaamd op huwelijksreis
naar Suriname en andere bestem-
mingen in het Caribische gebied te
gaan. Bouterse had kort daarvoor
zijn coup gepleegd en liet de NOS
niet meer toe in het land. De vaste
programmamaker voor Suriname,
Pim Reijntjes, kon daar onmogelijk
clandestien heen en Klaas-Jan
wilde per se beelden uit het land
laten zien. 

De programma’s werden in die
tijd op 16 mm film gedraaid, waar-
door je voor het maken van pro-
gramma’s in het buitenland – naast
de zware camera-apparatuur – kof-
fers vol aan filmblikken moest
meesjouwen. Maar een NOS-col-
lega had een super 8-filmcame-
raatje

De NOS regelde tickets en Marilou
stopte de tapes en super 8-filmpjes
vakkundig onder haar lingerie in
haar koffer. Toen een jonge dou-
anier op Zanderij die opende en
zijn hand richting de slipjes en bh-
tjes bewoog, zei ze – met een
schalkse lach maar toch licht be-
straffend: “Wat doe je nou, stou-
terd?” Waarop de man verlegen
zijn hand terugtrok en de koffer
sloot. Vervolgens werden we on-
verwacht verwelkomd door de
kersverse – en mij tot dan toe nog
onbekende – Surinaamse schoonfa-
milie van mijn vader. 
Ik had mij voorgenomen in Tora-
rica of Krasnapolsky te gaan loge-
ren, maar de familie leverde ons af
bij mijn vaders nieuwe schoon-
moeder, Ma Es. Ter afwisseling lo-
geerden we ook bij mijn vaders
nieuwe zwager, de bekende taek-
wondo-grandmaster Eric Lie –
door diens dochter Karin Amat-
moekrim liefdevol beschreven in
haar onlangs verschenen boek Ten-
zij de vader. In zijn oude landrover,
goed gevuld met rum en cola, nam
Eric ons mee naar ‘zijn’ bos, waar
we leerden schieten, in de cola-
kreek zwommen en met zijn
tweeën in één hangmat sliepen.

Een flessenopener was niet nodig,
het krachtige gebit van de uitbun-
dig gespierde stadscreool Binky,
die Eric overal vergezelde, diende
als zodanig. Jaren later begreep ik
pas dat Binky alleen door Marilou
zo werd genoemd en in werkelijk-
heid François heette.

Door alle attenties van de fa-
milie viel het niet mee om
opnamen te maken, boven-

dien moesten we oppassen om niet
te worden verlinkt door de voor
hem spionerende straatjongens van
Bouterse. Toch maakten we onder
meer beelden van de lange rijen
Surinamers voor het Nederlandse
consulaat en reden we op een
brommer door Mariënburg, de
voormalige suikerrietplantage,
waar we Guyanezen interviewden.
De Surinamers maakten zich in die
tijd bijna net zo druk om de invasie
van vijftigduizend Guyanezen als
om de coup van Bouterse. Toen
bijna alle filmrolletjes waren be-
licht, keerden we na een benauwd
vertrek vanuit het gemilitariseerde
Zanderij en een kort verblijf in
Kingston terug naar Nederland. In
de oude Ambachtsschool – het
filmmontagecentrum in Bussum –

stond tot mijn verbazing tussen de
gewone snijtafels een snijtafel voor
super 8-film compleet met profes-
sionele plakpers. Geen van de
vaste filmcutters had er ooit op ge-
werkt, en dat waren ze ook niet van
plan. Met freelancer Kees (“Ik
word gek van die dropveter, straks
vinden ze nog 4 mm-film uit”)
zette ik het programma in elkaar.
Toen het op Ampex werd overge-
zet, viel de kwaliteit nog mee – op
de springlassen na. De kijkers had-
den, luisterend naar de vertrouwde
commentaarstem van Pim Reijnt-
jes, toch het gevoel naar een tame-
lijk gewone uitzending van
Panoramiek te kijken.

Jan van Vuure
(1949) was
ruim dertig
jaar
producent. Hij
maakte films
in opdracht
van diverse
ministeries en

produceerde tv-programma’s in
Nederland en in het buitenland.
Hij werkt sinds 2010 voor het
ministerie van Buitenlandse
Zaken.

Opengewerkte
krakelingen
door MATS BEEK 

‘Die Duitse rijtjes woorden
ben je zo vergeten, maar
die kop van je leraar

Duits vergeet je nóóit,” aldus caba-
ret Don quishocking in een van
hun theaterprogramma's. En zo is
het.

Mijnheer Bloot. God, wat had
ik een hekel aan hem. Bloot had
een vast lokaal: op het hoekje van
het noodgebouw. Maandag het eer-
ste uur: Bloot. De eerste tien minu-
ten van die les besteedde hij
standaard aan het bespreken van de
resultaten van Ajax en van VZC
(de plaatselijke waterpoloploeg)
van het afgelopen weekend. Water-
polo interesseerde me niet en aan
Ajax had ik een bloedhekel.

Daarna las hij de cijfers van de
so’s van een week eerder voor. En
dan begon hij met mij (als de
namen in alfabetische volgorde
staan, sta je met een achternaam
die met een b begint algauw bo-
venaan in zo’n cijferboekje). Ik
kan die wat krakende, nasale en
slepende stem van hem zo weer
oproepen: “Bééék: wéééér een
opengewerkte krakeling.” Hij be-
leefde hier overduidelijk plezier
aan en het zou me niet verbaasd
hebben als hij de puntentelling van
de so’s zo aanpaste dat ik altijd een
drie had. 

Omdat hij het steeds weer na-
drukkelijk over een opengewerkte
krakeling had, trok ik in een pauze
mijn stoute schoenen aan en sloop
het noodgebouw en zijn lokaal bin-
nen. Met zijn eigen pen veranderde
ik in zijn cijferboekje een paar van
die opengewerkte krakelingen in
dichtgewerkte krakelingen. 

Het was een gristelijke school
en het mag bekend verondersteld
worden dat God onmiddellijk
straft. Mijn actie had dan ook niet
het door mij gewenste effect. Aan
het eind van dat jaar bleef ik zitten
en de jongen onder mij op de lijst
ging – tot zijn eigen verbazing –
over. Waarschijnlijk had ik de ver-
keerde krakelingen dicht gewerkt.

Niet lang daarna reed Bloot
zich dood. Op de terugweg van het
voorbereiden van een werkweek in
Oost-Duitsland schoof hij zijn auto
in dichte mist onder een vrachtwa-
gen. Het lukte mij niet om er ver-
driet over te hebben.

Mats Beek
(1958) was
stadsdichter
van
Veenendaal,
is docent,
bloemlezer
en antiquaar.

In de rubriek Achterwaarts! (de naam is ontleend aan de memoires van journalist Max Nord) 
kijken bekende en minder bekende mensen terug op episodes uit hun leven. 
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Bemiddelaar in staatsgrepen
Michiel van Notten (1933-2002),
grondlegger van het Libertarisch
Centrum Nederland, was gefascineerd
door een samenleving zonder overheid,
regels of betutteling. In zijn jonge jaren
gold hij als een briljant jurist, maar
onder invloed van de Russisch-
Amerikaanse schrijfster Ayn Rand
radicaliseerde hij tot libertariër en
stortte hij zich full time op het
verwezenlijken van zijn idealen.

door RUDIE KAGIE

H
et is, op z’n zachtst gezegd, intrige-
rend om het door oorlogsgeweld en
vluchtelingenproblematiek geteis-
terde Somalië geafficheerd te zien
als ‘de enige staat ter wereld die

geen centrale overheid kent’. De constatering, be-
doeld als compliment, staat op de site van de
stichting Libertarisch Centrum Nederland (LCN),
een gezelschap vrijdenkers dat gruwelt van elke
vorm van staatsbemoeienis. Zoals ze het in So-
malië voor elkaar hebben! LCN-grondlegger Mi-
chiel van Notten dompelde zich als ‘bevoorrechte
getuige’ twaalf jaar onder in de beproefde Afri-
kaanse republiek en noteerde zijn enthousiaste
impressies in The Law of the Somalis (met vijf
euro korting te koop via de webshop van de liber-
tariërs). Somalië verschaft alles wat het hart van
de rechtgeaarde libertariër begeert. Niemands
meester, niemands knecht. Geen Somaliër die be-
lasting betaalt, het ambtenarenapparaat functio-
neert niet, politici hebben geen gezag – kortom:
in Somalië regeert ‘het volk zélf’. Een enkele in-
ternetter plaatste bij de vermeende vooruitgang
een knorrige voetnoot: was deze verscheurde
natie wel zo’n gelukkig voorbeeld van de ge-
droomde vrijstaat? ‘Vrij spel voor criminelen, is-
lamitisch-fundamentalistische gekken en
afpersers is niet echt mijn idee van een liberta-
risch paradijs. Dan liever een monarchie met an-
archistische trekjes, waar religieuzen en
krijgsheren de natuurrechten van leven, vrijheid
en eigendom moeten respecteren.’ Waarop de li-
bertarische nestor Hub Jongen de scribent terecht-
wees: het is toch algemeen bekend dat de
berichtgeving over Somalië wordt gekleurd door
media en politici die de derde wereld een pro-
westerse visie proberen op te dringen? Somalië
was echt fantastisch, anders zou kompaan Van
Notten niet zo opgetogen zijn over de lokale ver-
houdingen, een huwelijk met een Somalische
(‘een libertarisch natuurtalent’) en aanvullend
participerend onderzoek naar de libertarische
droom die ‘in de eeuwenoude stammenstructuur’
in de Hoorn van Afrika gestalte kreeg. 

De bewondering voor het mirakel Somalië
lijkt onder onafhankelijke geesten enigs-
zins getemperd sinds het verscheiden van

zowel Hub Jongen (1933-2016) als Michiel van
Notten (1933-2002). In de nagelaten papieren van
Van Notten dook een woord van dank op aan
geestverwant Hub Jongen, die het LCN hielp op-
richten en ‘de taak die ik voor mezelf in Neder-
land weggelegd zag spontaan overnam toen ik

naar het buitenland vertrok’. Even erkentelijk was
hij Newsweek ‘dat mij in 1968 op Ayn Rand at-
tendeerde’. Lezing van een artikel in dat week-
blad legde een bodem onder een levenslange
fascinatie voor een samenleving zonder overheid,
regels of betutteling. Vooral de romans Atlas
Shrugged en The Fountainhead van de Russisch-
Amerikaanse schrijfster Ayn Rand, wereldwijd
aangemerkt als moeder van de libertarische be-
weging, zouden het leven van Van Notten volko-
men op z’n kop zetten. Bepaald niet ten goede,
volgens zijn vrouw, die zich lang coulant tegen-
over haar Michiel opstelde, maar nadat hij zijn
geluk meende te hebben gevonden bij de liberta-
riërs zo’n verwoestende werking aan de Ayn
Rand-lectuur toeschreef dat ze de boeken van
deze auteur aan flarden smeet tegen de muur van
de echtelijke villa in Sint-Genesius-Rode, onder
de rook van Brussel. Het duurde niet lang of haar
hoogbegaafde echtgenoot was wegens radicale
denkbeelden ongeschikt om de carrièreladder bin-
nen ambtenarij of advocatuur verder te beklim-
men. Dochter Ariane van Notten, die onder het
pseudoniem Aurelia van Maalen het memoir Dag,
ik ga vrijheid halen (2016) over haar vader
schreef, herinnert zich yogaoefeningen met papa:
‘De zonnegroet, de vis, de cobra, de sprinkhaan
en de definitieve lijkhouding. Op de achtergrond
schalde de stem van Nathaniel Brandon, een dis-
cipel van Ayn Rand die een veertigdelige serie
langspeelplaten met zijn uiteenzettingen over de
schrijfster en haar ideeën had ingesproken. We
raakten in de ban van yoga, maar niet van Ayn
Rand.’

De jonge Michiel van Notten gold als een bril-
jant jurist. Na zijn afstuderen kon hij direct aan
de slag bij een Rotterdams kantoor, om na twee
jaar door te stomen naar de New Yorkse vestiging
van de prestigieuze advocatenfirma Shearman &
Sterling. Ze hadden hem daar graag willen hou-
den, maar zijn Amerikaanse verblijfsvergunning
werd niet verlengd – en zo belandde hij in 1964
op de afdeling trustzaken op het hoofdkwartier
van de Europese Gemeenschap te Brussel. In zijn
personeelsdossier buitelden de superlatieven wel-
dra over elkaar: ‘Bijzonder sterk plichtsgevoel.
Zijn gedrag is onberispelijk. Zeer goede beheer-
sing van Duits, Frans en Engels. (…) Hoewel hij
door zijn vasthoudendheid niet altijd makkelijk is
in de omgang met zijn superieuren, kan hij, als
hij zijn realiteitszin en beoordelingsvermogen
verder ontwikkelt, een veelbelovend ambtenaar
worden.’ Het leven lachte hem toe, maar dat ver-
anderde nadat hij de filosofie van Ayn Rand tot
de zijne had gemaakt. In 1973 greep hij het aan-
bod aan om na negen dienstjaren bij de Europese
Gemeenschap te vertrekken met een gouden
handdruk die gelijk stond aan vijfmaal het jaar-
salaris. 

Volgens zijn cv leidde hij vervolgens van 1973
tot 1979 de metaalwarenhandelsmaatschappij Ho-
kona International Ltd. in Zambia (het bedrijf van
zijn broer), maar dat avontuur pakte weinig suc-
cesvol uit. ‘Mijn verblijf in Zambia is een tijd van
gemengde gevoelens,’ schreef hij op 15 mei 1977
aan zijn echtgenote. ‘Vorig jaar leek het nog of ik
samen met mijn zwarte partners een fantastische
toekomst tegemoet zou gaan. (…) Het beloofde
een goudmijn te worden. Maar de partners bleken
prutsers en Zambia zit dieper in de moeilijkheden
dan ik dacht. Op het nippertje is het toch nog ver-
keerd gegaan.’

Hij keerde terug naar standplaats Brussel,
waar hij eind 1979 onder de naam Insti-
tutum Europaeum een deftig kantoor met

drie secretaresses aan de Blijde Inkomstlaan
opende. Het propageren van het libertarische ge-
dachtegoed (in combinatie met ‘toegepast weten-
schappelijk economisch onderzoek en
onderwijs’) beloofde als verdienmodel weinig
goeds, al meldde het jaarverslag over 1981 dat
‘meer dan twintigduizend boeken over de vrije
markt werden verkocht’. In het voorjaar van 1982
opende Van Notten een tweede kantoor, nu aan de
Lange Voorhout te Den Haag, van waaruit hij na-
mens de door hem opgerichte stichting D-zone
Marketing, die ‘dereguleringszones’ aanprees:
proefgebieden waar – geheel conform de liberta-
rische beginselen – bedrijven ontheffing zou wor-
den verleend van belastingbetaling, overheids-
bemoeienis en wettelijke belemmering. De direc-
teur combineerde zijn driedelig grijs in die tijd
met net zo’n das als rolmodel Adam Smith droeg,
een pionier die in de achttiende eeuw ongebrei-
delde economische vrijheid verkondigde. NRC
Handelsblad kwam in 1982 langs voor een inter-
view en noteerde: ‘Van Notten is kind aan huis
bij conservatieve bolwerken als het Hoover Insti-
tution van Stanford University, de Heritage Foun-
dation in Washington DC en het Institute of
Economic Affairs te Londen. Hij mag graag cite-
ren uit redevoeringen van de Amerikaanse presi-
dent Thomas Jefferson, die in 1805 vol trots het
federale parlement liet weten dat de belastingen

konden worden afgeschaft omdat een aantal over-
bodige overheidstaken waren geëlimineerd.’ 

Van Notten ging langs bij departementen,
werkgeversorganisaties, politici en regionale be-
stuurders in een vermetele poging om zijn ge-
sprekspartners van het nut van deregulerings-
zones te overtuigen. Hij kreeg overal nul op re-
kest. 

Uiteindelijk bleek alleen de permanente ver-
tegenwoordiger van Aruba in Den Haag onder de
indruk; het eiland zocht naar mogelijkheden om
als belastingparadijs te overleven. Op donderdag-
avond 28 mei 1983 had Van Notten in Oranjestad
zijn eerste ontmoeting met de Arubaanse politicus
Betico Croes, die hij begroette met de woorden:
“De Amerikaanse overheid heeft mij financiële
hulp aangeboden teneinde u te kunnen assiste-
ren.” De libertariër had een honorarium van zes-
tigduizend dollar voor zichzelf losgepraat bij de
National Endowment for Democracy, een door de
CIA gesouffleerd fonds ter bevordering van de-
mocratie in landen die door het spook van het
communisme werden belaagd. Van Notten wist
Croes ervan te overtuigen dat alleen een vrijhan-
delszone broddelwerk was. De zaak zou grondi-
ger moeten worden aangepakt. Omdat Croes dat
met hem eens was, ging Van Notten enthousiast
aan de slag met het ontwerpen van een blauwdruk
voor Aruba als eerste libertarische staat in de we-
reldgeschiedenis. 

De belastingdienst zou volgens zijn voorstel
worden vervangen door de BV Vrijwillige Bijdra-
gen. Het ambtenarenkorps werd afgeschaft, daar
kwam een systeem van commerciële vennoot-
schappen voor in de plaats. In de geprivatiseerde
rechtspraak zouden de rechters ‘door onderlinge
concurrentie tot optimale prestaties komen’. Ook
het Arubaanse politieapparaat had zijn langste tijd
gehad. Immers: ‘Particuliere rechercheurs zijn de
helden geworden van menige detectiveroman,
steeds om reden dat ze efficiënter werk verrichten
dan hun collega’s bij de overheid.’ 

En het leger? Van Notten rapporteerde dat
Aruba zich het beste door huurlingen kon laten
verdedigen: ‘Gurkha’s zijn de beste soldaten ter
wereld en doen onder andere dienst in Hong-
kong.’ Voorts viel te denken aan het ‘militair
weerbaar’ maken van de bevolking: ‘Net zoals in
Zwitserland, waar iedere burger een machinege-
weer in zijn kast heeft staan en met plezier zijn

vaardigheden op peil houdt.’ Het eilandbestuur
volhardde na de ontvangst van het rapport in
langdurig stilzwijgen. Geleidelijk kwam Van Not-
ten tot het inzicht dat Aruba niet rijp was voor de
ingrijpende herstructurering die hij had voorge-
steld.

Hij gaf de moed niet op. In december 1985
nam hij, na lezing van een paginabreed
vraaggesprek in de Volkskrant, contact op

met de naar Rotterdam uitgeweken Surinaamse
politicus Paul Somohardjo, die een coup tegen
Bouterse beraamde. Van Notten bood aan om een
handje te helpen en liet voor de gelegenheid al-
vast visitekaartjes drukken die ‘bemiddelaar in
staatsgrepen’ als zijn nieuwe kwaliteit vermeldde.
Hij beloofde uit te zien naar een betrouwbare
bondgenoot die de staatsgreep in Suriname zou
kunnen helpen uitvoeren. “Op aanraden van een
vrindje van me ben ik toen eens in Parijs gaan
praten met Holden Roberto, de leider van de An-
golese verzetsbeweging FLNA,” vertelde Van
Notten toen ik hem over zijn avontuurlijke esca-
pades interviewde. 

De Afrikaanse dissident voelde de verlangens
van zijn ontheemde lotgenoten volledig aan:
waren zij niet beiden ballingen uit een land dat
speelbal van Cubaans- Russische invloedssferen
was geworden? ‘Suriname kan in één dag worden
bevrijd,’ schreef Somohardjo in een brief die Van
Notten aan Holden Roberto overhandigde. ‘De
dictator heeft maar driehonderdvijftig militairen
zonder gevechtservaring. Eenmaal bevrijd kan
het land de bevrijders op verschillende manieren

belonen.’ Het FLNA-leger zou ‘alle Russische,
Braziliaanse en Nederlandse militaire uitrusting’
die het in Paramaribo en omstreken aantrof
mogen meenemen. Want, schreef Somohardjo,
‘na de bevrijding wil Suriname zich uitrusten met
Amerikaanse wapens.’ Holden Roberto en Somo-
hardjo troffen elkaar voor een bespreking in Was-
hington. Alles leek geregeld, maar op het laatste
moment zag de Angolese guerrillero ervan af
driehonderd ijzervreters naar de tropen te zenden. 

Van Notten zat niet bij de pakken neer. Hij
vervoegde zich bij het Jungle Commando en pro-
beerde Ronny Brunswijk enthousiast te maken
voor het vestigen van een libertarische republiek
op Surinaams grondgebied. Opnieuw lichtte hij
zijn plannen toe in een blauwdruk. Overheids-
diensten zouden worden vervangen door particu-
liere organisaties ‘die als regel doeltreffender en
efficiënter functioneren dan staatsinstellingen’. 
In het nieuwe Suriname zou het belastingstelsel
worden afgeschaft: ‘Eventuele staatsinkomsten
zullen vooral uit vrijwillige bijdragen bestaan.
Die worden als regel zorgvuldiger uitgegeven dan
dwangmatig verkregen inkomsten en geven daar-
door minder aanleiding tot politieke conflicten.’ 

Een coup plegen in Suriname groeide uit tot
een obsessie voor Van Notten. Hij verkocht zelfs
de Stradivarius van zijn dochter, opdat van de op-
brengst wapens konden worden gekocht om Bou-
terse te verdrijven. Er kwamen duistere types
logeren, die ter financiering van de gewapende
strijd in drugs handelden. Toen ze op een zonnige
middag in de tuin zaten te vergaderen, brak het
zonnescherm en viel met een klap naar beneden.
De Surinamers sprongen geschrokken overeind
en trokken hun revolvers.

De laatste tien jaar van zijn leven woonde
Michiel van Notten ver weg van vrouw en
kinderen in Ethiopië en Somalië, waar hij

werkte aan de totstandkoming van de libertari-
sche republiek Kritarchia. Toen zijn dochter hem
daar kwam opzoeken, zei hij: “Ik ben een mis-
kend genie. Ooit zal men erachter komen hoe bril-
jant mijn ideeën zijn. Misschien krijg ik postuum
alsnog de Nobelprijs uitgereikt.” 

Bij de begrafenis van haar vader in 2002 sprak
Ariane van Notten: “Wat mij betreft verdient hij
inderdaad de Nobelprijs. Voor moed, volharding
en originaliteit.”        

‘Misschien krijg 
ik postuum 
alsnog de Nobelprijs
uitgereikt’

Aruba kon zich het
beste door huurlingen
laten verdedigen, vond
Van Notten

FOTO’S BERT NIENHUIS
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Bewonderaar van mijn ranke knapenlijf

door JAN SIEBELINK

I
k was leraar Frans, had MO-
A en MO-B gedaan en
volgde om doctorandus te
worden doctoraalcolleges
over decadentie in de Franse

romankunst bij Mani Kummer, die
Céline had vertaald en in Vietnam
aan de zijde van Frankrijk had ge-
vochten. Hij behandelde ook À re-
bours van Huysmans en daar was
ik helemaal weg van. Ik heb er
mijn scriptie over geschreven.
Kummer en Sem Dresden, het
hoofd van de faculteit, zeiden toen:
jij moet het in het Nederlands ver-
talen. En zij brachten mij in con-
tact met Johan Polak. 

Hij woonde toen nog net in de
De Lairessestraat in Amsterdam,
nummer 100 meen ik. Ik kwam
daar binnen en was totaal verrast:
links en rechts hingen werken van
Hercules Seghers. Polak dronk
thee, hij dronk altijd alleen maar
thee, uit grote koppen met heel
veel melk om zo min mogelijk
theïne binnen te krijgen. Ik viel bij
hem in de smaak door mijn voor-
liefde voor À rebours: wie in Ne-
derland kende dat boek nou? Hij
had wel oren naar een vertaling en
ik kreeg een contract aangeboden. 

Dat is een weg geworden van
jaren, want Huysmans is moeilijker
te vertalen dan Proust. Hij bezigt
een eigen soort Frans, dat ontleend
is aan het Latijn en dan weer is te-
rugvertaald. Dus ik had heel vaak
raad nodig van Johan, die immers
classicus is: hoe zou je dat woord
vertalen, hoe zou je die zin aanpak-
ken? Hij woonde inmiddels in de
villa Flevorama op de dijk bij Mui-
derberg, met zicht op de voorma-
lige Zuiderzee. Hij was heel
precies en vond vaak dat ik te veel
haast had en soms slordig was:
“Doe toch rustig aan. Laat het even
liggen.” Maar hij was een goede
pedagoog die meteen daarna dan
weer zei: “Maar het wordt al wel
mooi.” 

Hij had een zwak voor mij,
omdat ik zijn gevoel voor het fin de
siècle deelde, voor Mallarmé en
Verlaine, en ook wel omdat hij
voelde dat ik tegen hem op zag,
met zijn eruditie en zijn fameuze
boekenverzameling. Ik stond zo na
tot hem dat ik, toen hij een ernstige
urinestrangulatie had, de hele nacht
bij hem ben gebleven en hem heb
geholpen bij het proberen te plas-
sen. Pas om vijf uur wilde hij een
dokter laten komen, die het verhol-
pen heeft, en daarna hebben we
samen weer thee zitten drinken.

Terwijl hij in die nacht soms
van bed opstond om vergeefs naar
het toilet te gaan, heb ik een pla-
quette uit zijn boekenkast geno-
men: L’après-midi d’un faune van
Mallarmé, geïllustreerd door
Manet, met gevlochten koordjes
bijeen gebonden. Zo’n schilder en
zo’n dichter! Het wordt beschreven
in À rebours, want Huysmans be-
wonderde het ook. Er bestaan op
de wereld maar twee gave exem-
plaren van, één in het Vaticaan, en
het andere had hij! Ik heb het in
handen gehad en weer terugge-
plaatst. Maar: niet precies zoals het
had gestaan. Dat ontdekte hij de
volgende dag en dat heeft hij mij

zeer kwalijk genomen. Ik kreeg
een strenge berisping: het was hei-
lig en ik had het bezoedeld. 

Hij hield salon op een Franse
manier: hij ontving. Daar kwamen
mensen als Antoine Bodar, Harry
Prick, Frédéric Bastet, Joseph Cals.
Hij was vaak moe en lag dan op
een rustbank en betoogde over lite-
ratuur. En degene op wie hij het
meest verliefd was zat het dichtst
bij hem. Zijn grote voorbeeld was
Marguerite Yourcenar, die altijd zei
dat hij ‘een fenomeen’ was. En die
toen ze toetrad tot de veertig on-
sterfelijken van de Académie Fran-
çaise en voor het diner één gast
mocht uitnodigen, Johan vroeg.
Zijn naam stond in de Franse kran-
ten en daar was ik trots op.

Johan is erg belangrijk voor mij
geweest. Hij heeft mij bij de
hand genomen in het land der

letteren. Toen die vertaling einde-
lijk gereed was en we ten slotte
hadden gepraat over de titel –
moest het Tegennatuurlijk zijn of
Tegendraads, maar die had Canetti
al gebruikt, en zo werd het Tegen
de keer – reed ik in mijn Renault
Dauphine terug van Muiderberg
naar Dieren waar ik toen woonde

en ging onderweg langs bij mijn
moeder in Velp. En daar, vertaling
klaar, op de plek waar hij was ge-
storven, heb ik blocnote en potlood
genomen en in razend tempo mijn
eerste verhaal geschreven over
mijn vader: Witte chrysanten. 

Thuis heb ik het na schooltijd in
het net geschreven en ben er on-
aangekondigd, wat helemaal niet
mocht, mee naar Polak gegaan. Hij
zou het zeker lezen, zei hij, en een
paar dagen later belde hij: mooi
verhaal, maar ik kan je niet uitge-
ven, want ik ben een uitgever van
dode schrijvers – hij had toen ruzie
met Reve. Maar hij bracht mij in
contact met een jonge uitgever,
Peter Loeb, die net succes had met
de dichtbundel Fietsen op de Mont
Ventoux van Jan Kal. Bij hem is
mijn eerste boek verschenen, de
verhalenbundel Nachtschade. En
die bloem is op het omslag gete-
kend door Joseph Cals, een van de
knapenvrienden van Johan.

Hij verdedigde mij ook. Toen
Jaap Goedegebuure in Hollands
Diep een artikel publiceerde over
het ‘jonge, doodvermoeide Neder-
landse proza’ van Joyce & Co.,
Maarten Biesheuvel, Tymen
Trolsky en mij, schreef Johan hem
een lange brief, waarvan ik een af-
schrift kreeg. Trolsky en Biesheu-
vel kon hij zelf ook niet waarderen,
maar wat mij betreft schreef hij:
‘Ik geloof beslist dat je je hier ver-
gist.’ Hij had voor mij weliswaar
een ‘zwakke plek’ en daardoor
misschien een ‘blinde vlek’, maar
hij had mijn ‘eerste literaire schre-
den uit en te na begeleid’ en vond,
liet hij Goedegebuure weten, dat in
mijn debuut ‘heel veel te bewonde-
ren viel’. 

Maar, en dat was typerend voor
hem, hij voegde daaraan meteen
toe dat hij ‘anderzijds ook voor
jou, Jaap, grote bewondering
voelde, en ook vriendschap’ en dat
hij hoopte nog eens zijn uitgever te
worden. ‘En daarom krijg je er nu
eerst van langs.’

Op 30 mei verscheen de de biografie J.B.W.P, het leven van Johan
Polak van Koen Hilberdink. Twee schrijvers uit zijn’cercle’, 
Jan Siebelink en Hans Plomp, over hun herinneringen aan deze
legendarische uitgever, classicus en mecenas. 

Hoe Johan Polak
mij bij de hand nam

Johan Polak FOTO NATIONAAL ARCHIEF

‘L’après-midi d’un faune van Mallarmé’, geïllustreerd door Manet.

door HANS PLOMP

M
et Xaviera Hollan-
der, toen Vera de
Vries, zat ik in de
redactie van de
schoolkrant. In

1961 nodigden we Gerard Reve uit
voor een lezing op onze school. Hij
was in het nieuws door de rechts-
zaak tegen hem, omdat  hij had be-
schreven hoe hij de liefde bedreef
met god, die zich manifesteerde als
een zachte ezel, welke door Reve
bereden werd in de ‘geheime ope-
ning’. 

Wij hoopten op een schandaal,
maar helaas hield Reve  een saaie
voordracht over de catharsis in de
Griekse tragedie. “Opdat jullie
weten dat ik niet van de straat
ben,” verklaarde hij zijn onder-
werp. Na afloop gaf ik Reve enkele
van mijn verhalen, waarin ik op
puberaal-wrede wijze afrekende
met mijn ouders. 

Een half jaar later had Gerard
me nog niet verder geholpen op li-
terair gebied, terwijl hij in de re-
dactie van Tirade zat. Toen ik hem
vroeg mij nu eens te helpen met
publiceren, sprak hij plechtig: “Als
je schrijver wilt worden, moet je
naar uitgever Johan B.W. Polak
gaan. Maar trek wel een schone
onderbroek aan…”

Zo kwam ik terecht bij Johan
Polak. In het sombere huis van zijn
moeder aan de chique Minervalaan
ontving hij me op zijn slaapkamer.
Hij lag op bed in ouderwets onder-
goed en verklaarde dat hij zwak en
ziekelijk was. Ik las hem enkele
dingen voor, waar hij heel positief
op reageerde. Maar hij werd misse-
lijk en verliet zijn bed om te gaan
overgeven. Daarbij viel me op dat
zich een enorm geslachtsdeel afte-
kende in zijn hagelwitte onder-
broek.

Al spoedig sprak hij over de
‘Griekse beginselen’, die hij blijk-
baar bewonderde en praktiseerde.
Hij noemde mij een ‘efebe’, een
compliment waarvan ik niet pre-
cies de betekenis wist. Daar zou ik
alras achter komen, want Johan
stelde voor mijn leermeester en be-
schermheer te worden, om mij
vooruit te helpen in het leven. Daar
stond dan slechts een kleine dienst
tegenover: hij zou zo graag mijn
ranke knapenlijf bewonderen.

Toen ik me had uitgekleed,
moest Johan alweer overgeven.
Wat later, toen onze relatie vastere
vorm had aangenomen, vroeg hij
of ik hem handmatig wilde bevre-
digen. Het zou me geen windeieren
opleveren. Ik stemde toe, en daar
heb ik nooit spijt van gehad. 

Mijn leven had in die tijd tame-
lijk chaotische vormen aangeno-
men. Ik werd van school gestuurd,

omdat ik een medeleerlinge zwan-
ger had gemaakt, werd na enige
moeite afgekeurd voor militaire
dienst (S5, geestelijk labiel). Bo-
vendien werd ik door mijn gerefor-
meerde ouders gedwongen om te
trouwen, op mijn achttiende. Ik
vond dat geen straf, want het bete-
kende dat ik kon ontsnappen uit het
benauwende ouderlijke milieu. Tot
opluchting van mijn naïeve ouders
was die keurige, rijke heer Polak
bereid mijn ‘opvoeding’ verder ter
hand te nemen. Ze hadden eens
moeten weten…

Mijn bezoek begon meestal met
een (mijnerzijds) plichtmatig af-
trekrondje. Vaak zei ik tegen Johan
dat ik het triest vond dat hij op
zo’n saaie en liefdeloze wijze aan
zijn ‘gerief’ kwam. Soms vroeg hij
dan of ik over hem heen wilde kot-
sen, maar zelfs dat genot kon ik
hem niet schenken. Morele proble-
men had ik niet met de situatie. Ik
zag het als een dienst die ik een
meelijwekkende vriend bewees.

Zijn vriendschap toonde Johan
op veel manieren. Hij vond
woningen voor mij en mijn

prille gezin, kocht auto’s en schonk
een maandelijkse toelage. Boven-
dien bedacht hij bijzonder moei-
lijke opdrachten voor mij, zoals het
vertalen van Language and Silence,
van de pessimistische filosoof Ge-
orge Steiner. Ook Color of Dark-
ness van James Purdy, schepper
van een zwartgallig, genadeloos
homo-erotisch universum, vertaal-
de ik in zijn opdracht. Zo werd ik
ingewijd in de ‘hogere’ en ‘lagere’
aspecten van zijn literaire smaak.

Samen bezochten we George
Steiner (die mij apart nam en vroeg
wat ik in die oude homo zag), Ro-
land Holst en J.C. Bloem. De laat-
ste vond ik een innemende oude
man. Hij vertelde me dat hij vaak
wakker lag ’s nachts, om te wach-
ten op Clara Eggink, zijn twintig
jaar jongere geliefde. Pas als hij
haar voetstappen hoorde, kwam hij
tot rust. Ik vond het zo aardig dat
hij me dit vertelde, het geheim van
de dichter die schreef: ‘Denkend
aan de dood kan ik niet slapen, en
niet slapend denk ik aan de dood...’ 

Intussen schreef ik aan mijn
eerste roman, De ondertrouw, een
somber herenboek. Deze ging
voornamelijk over mijn relatie met
Johan. Ik las de nieuwe stukken
steeds aan hem voor. Hij vond het
erg goed, maar wilde het niet uitge-
ven. Hij zei: “Dan denkt iedereen
dat het vriendjespolitiek is.”

Ik debuteerde in België bij
Manteau, in de Vijfde Meridiaan-
reeks van Julien Weverbergh. In
dat boek komen mijn homoseksu-
ele ervaringen aan de orde. Het
heeft een duistere ondertoon en
bevat episodes die ik nu niet meer
zou schrijven. Duidelijk is de cyni-
sche invloed van Reve, Purdy en
Heere Heeresma, een andere lite-
raire vriend. Ik dweepte met Gus-
tav Mahler, Hölderlin,
Lautréamont. Mijn wereld was een
duistere. Johan bracht me in con-
tact met de ‘klassieke’ literatuur en
leerde me de nodige discipline.

Daar kwam verandering in toen
ik kennismaakte met leeftijdgeno-
ten in de provobeweging en begon
te happenen en te trippen. Johan

kon die jonge provo’s nog wel
pruimen. De blonde god Rob Stolk
bewonderde hij en hij steunde fi-
nancieel de eerste uitgaven van
Provo. Ook was Johan degene die
de tentoonstelling over het politie-
geweld bij het huwelijk van Claus
en Beatrix in een van zijn ruimten
liet organiseren. Rob van Gennep
voelde daar weinig voor, maar als
het om jonge goden ging, was
Johan tot veel bereid. De rellen
rond deze expositie werden door
Louis van Gasteren vereeuwigd in
zijn aangrijpende documentaire
Omdat mijn fiets daar stond.

Ik begon in die tijd met geest-
verruimende middelen te expe-
rimenteren. Dat kon Johan niet

aan. Hij leefde in een eindtijd, ter-
wijl ik een nieuwe tijd zag gloren.
Ik dacht: hij heeft miljoenen,
waarom besteedt hij die alleen aan
wat voorbij is? Waarom koopt hij
geen stuk land, waar we een
nieuwe gemeenschap kunnen stich-
ten? In die tijd was de queen Eli-
zabeth te koop, een gigantisch
passagiersschip. Ik zei tegen
Johan: “Als jij dat schip koopt, dan
zoek ik duizend mensen uit met
wie we de wereld rondvaren om
het provo-gedachtegoed te ver-
spreiden.” Dat was het einde van
onze relatie, en ook mijn toelage
hield op. 

Enkele jaren later bezette ik
met geestverwanten het voorma-
lige eiland Ruigoord. Daar brengen
wij al bijna een halve eeuw in de
praktijk waarvoor Johan terug-
deinsde. 

“Je ne regrette rien!”

Ruigoord: ‘Daar brengen wij al bijna een halve eeuw in de praktijk waarvoor Johan terugdeinsde.’
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Koloniaal
Gelukkig draagt Ulli Jessurun d’Olivera op de
foto bij het stuk over zijn opinion chic om
Aruba, Curaçao en Sint Maarten met een ver-
nederend trucje uit het staatsrechtelijke ver-
band met Nederland te stoten (‘Een koninkrijk
zonder Nederland’, Argus 6) een soort koloni-
aal tropenpak, zodat je als lezer meteen weet
uit welke hoek de wind waait. De reden voor
de gewenste Alleingang van Nederland, die
Jessurun aanvoert is dat de andere landen in
het Koninkrijk – nou ja! hoe durven ze! – las-
tig zijn en niet willen luisteren. Ja, dat is ver-
velend natuurlijk, maar weegt dat op tegen de
eeuwenlange ‘vervelendheid’ van slavernij,
onderdrukking en discriminatie die de bewo-
ners van die landen hebben moeten verdragen
onder ‘ons’ blanke bestuur? Jessurun gelooft
niet dat Nederland moreel verplicht is ‘zich
over de eilanden te blijven ontfermen’. Aan
deze kant van de oceaan gebruikt men de uit-
drukking: If you break it, you own it. We heb-
ben in de West genoeg gebroken, lijkt me, om
die verplichting nog een paar eeuwen te voe-
len.

New York, Frank Ligtvoet

Venezuela
Jan van der Putten schijnt een afkeer van pre-
sident Maduro van Venezuela te hebben, ge-
tuige zijn weinig inhoudelijk stukje (Argus 6)
over de opvolger van Chávez. Deze laatste
vergelijkt hij met de met geld strooiende Ar-
gentijnse sterke man Perón. Is het de heer Van
der Putten bekend dat inmiddels anderhalf
miljoen huizen zijn gebouwd via het pro-
gramma Housing Mission (stand: februari
2017), omdat mensen gewoon recht hebben op
een huis?

Nuth, A. van Sprakelaar

Donker
De ‘niet nader bekende lampenwinkelier’ die
volgens Ed Schilders de slogan ‘Steek uw
licht op bij Donker’ voerde (Argus 6) was de
Zaandijkse houthandel Donker. Deze firma lag
langs een niet verlicht deel van de plaatselijke
Provincialeweg en had daarom op een van

haar loodsen in
sierlijke krulletters
de zin ‘Steekt Uw
licht op bij DON-
KER’ laten schil-

deren. Een foto van deze reclame is te vinden
op de website van het Gemeentearchief Zaan-
stad.
Zaandam, Erik Schaap

Naamverzen
Naar aanleiding van ‘Schilders rijmt op Wil-
ders’ (Argus 6): wachtend bij de brug op de
bus naar Groningen kwam vaak een vracht-
auto uit de tegengestelde richting met daarop:
Zwart wast wit!
Nog drie naamverzen: Hier ligt Poot. Hij is
dood (van De Schoolmeester).
En nu verder geen gezeur. Zij zal heten Belle-
fleur (uit Dé van der Staai, De vervulde
wensch).
Hier ligt Gerrit Komrij. Ik denk dat ik omrij
(door Komrij zelf). 

Stedum, Francien Braaksma

Zoals bekend liep men vroeger dag in
dag uit in licht aangeschoten toestand
rond. Schoon water was, vooral in de
steden, zelden beschikbaar. Maar bier
werd gebrouwen met schoon
drinkwater en was dus een goed
alternatief. Ook had men ontdekt dat
alcohol de drank zuiverde.

door HANS VERVOORT

W
aarom kunnen Aziaten zo
slecht tegen alcohol? Dat is be-
kend, de meeste Aziaten en
Arabieren missen, tot op de
dag van vandaag, een bepaald

enzym in hun lichaam dat helpt bij de afbraak
van alcohol, waardoor drinken bij hen snel leidt
tot een roes en blozende wangen. Maar hoe
komen de Europeanen dan wél aan dat enzym?
Dat is een kwestie geweest van stug doordrin-
ken.

Tussen 1350 en 1500 dronk men in Neder-
land per hoofd van de bevolking zo’n vierhon-
derd liter bier per jaar en in de eeuw daarna
steeg dat dankzij de consumptie van gezouten
vis en gezouten vlees zelf tot zes liter per dag!
Weliswaar had dat bier maar twee procent alco-
hol, maar omgerekend naar het huidige vijfpro-
centbier komt dat toch neer op 2,4 liter per
persoon per dag.

Een vrolijke tijd moet dat zijn geweest.
Omdat de mens nu eenmaal instinctief de be-
hoefte heeft te blijven functioneren, maakte het
lichaam van de Europeanen na eeuwen stevig
innemen uiteindelijk het enzym aan dat de af-
braak van alcohol versnelde. Men leerde alcohol

te verdragen en de Gouden Eeuw kon beginnen. 
Het destijds nuttige enzym is voor de hui-

dige Europeaan sinds de uitvinding van het
kraanwater eigenlijk alleen maar lastig. Zo is
dronken worden voor ons een dure liefhebberij
geworden, want waar Chinezen en Japanners al
na één glaasje in gezang uitbarsten (vandaar al
die karaokebars in Azië) hebben de meeste Eu-
ropeanen heel wat meer nodig.

Als we iets slimmer waren geweest, hadden
we dat kunnen voorkomen. Want wat was uit-
eindelijk de oorzaak van het verschil tussen Eu-
ropeanen en Aziaten?

Terwijl in de tijd voor de uitvinding van het
schone kraanwater de Europeaan maar één
keuze had: aangeschoten door het leven gaan of
sterven, hadden de Aziaten een ander middel
ontdekt. Ze dronken thee. Om thee te kunnen
maken moest er kokend water zijn. En gekookt
water bleek gezond te zijn.

Zo bleven de theedrinkende Aziaten ziekte-
vrij en hadden ze dus de antiseptische
werking van alcohol niet nodig. Dat was

de reden waarom zij niet het evolutionaire
enzym ontwikkelden dat de Europeanen al eeu-
wen met zich meedragen.

Wie is er nu beter af? Dat lijkt me moeilijk
te bepalen. Want wat bij de Europeanen in vroe-
ger tijden vanzelf geschiedde: een levenslange
roes dankzij de dagelijkse alcoholinname, mis-
ten de Aziaten natuurlijk. En omdat het leven nu
eenmaal vráágt om troostmiddelen, gingen zij
massaal aan de opium. 

En ik zit nu te wachten op een onderzoek dat
aantoont waarom Europeanen zo slecht tegen
opiaten kunnen. Er is vast wel een enzym of
daaromtrent dat de Aziaten wel ontwikkeld heb-
ben en dat Europeanen missen.

ILLUSTRATIE ZELOOT

Proost!

Brieven
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RESTAURANTRECENSIE 

Taartje keldert in prijs bij La Place

Groeispurt
Vorig jaar kocht supermarktketen Jumbo de
restauranttak La Place op uit de boedel van
V&D. Althans wat er van te redden viel, 62 van
die restaurants waren ondergebracht in filialen
van het failliete bedrijf, Jumbo ging aan de slag
met de vijftig zelfstandige vestigingen. En met
enthousiasme.

‘Het wordt een groeispurt,’ meldde Het
Financieele Dagblad begin deze maand. De
nieuwe winkels van de Canadese warenhuisketen

Hudson’s Bay in Nederland, twintig stuks
vermoedelijk, geven onderdak aan een La Place.
De eerste negen openen in het derde kwartaal.
Jumbo heeft achttien AC-restaurants
overgenomen. Worden ook La Place. En
daarnaast komen er nog vijftien nieuwe zaken.
Het buitenland roept. Er waren al twee filialen in
Duitsland, onlangs opende een vestiging op
Toronto Airport in Canada. Er moeten meer
filialen komen langs snelwegen, op stations en
op vliegvelden. Bali (Indonesië) is hard toe aan
een La Place-restaurant, zo blijkt. En
Googlekantoren tonen belangstelling. En waar
geen praktische of zakelijke ruimte is voor een

complete La Place komen kleine La Placejes. 
Het is allemaal voor de goede zaak, lezen we

in het AD van 20 mei: “Dat klinkt misschien een
beetje gek,” zegt directeur Colette
Cloosterman-van Eerd van Jumbo met een
schuin oog naar de overkant van de tafel, waar
directeur Bart van den Nieuwenhof van de
restaurantketen zit, “maar het klikte meteen met
Bart. Wij waren stiekem altijd een beetje jaloers
op La Place. Wat zij doen, is wat wij in onze
supermarkten ook willen: vers, gezond, kwaliteit
voor een goede prijs. De passie voor goed eten
spat ervan af.”

P.A.

door ANNE SCHEEPMAKER 

W
aarom gaan we
naar La Place?
Omdat critici van
restaurants zelden
schrijven over een

selfservice-restaurant van een
keten en omdat La Place er prat op
gaat natuurlijk en biologisch te
zijn. De wat opschepperig leuze is:
‘gisteren op het land, vandaag al in
het restaurant’. Het eten is ‘dag-
vers, huisgemaakt, natuurlijk en
gezond’. 

Dat klinkt aantrekkelijk. Dus
stijgen wij, eetvriend en ik, kloks-
lag zes uur, Hollandse etenstijd,
per lift naar de zevende verdieping
van een gebouw waar La Place
zich boven de OBA (Openbare Bi-
bliotheek Amsterdam) bevindt.
Eerst lopen we langs de buffetten
om te kijken waar we uit kunnen
kiezen. Aan het begin zien we op
grote schalen van Italiaans aarde-
werk groenten en salades liggen.
Het aanbod is riant en ziet er aan-
trekkelijk uit. Kom daar eens om in
een gewoon restaurant, waar de
groente bij je hoofdgerecht vaak
niet meer is dan een versierinkje

van drie peulen, een kwart minito-
maatje en een sliertje munt. Terwijl
we geacht worden tweehonderd
gram groenten per dag te eten! 

We besluiten alle gerechten die
we gaan proeven voor de helft op
te eten en dan van kom te wisselen.
Naast de dienbladen staan kommen
in drie verschillende grootten. We
nemen vanwege het royale aanbod
aan groenten en salades een large
kom (6,95 euro). Grote slabladen
laten we uiteraard liggen. Daarmee
is je kom meteen vol en ben je een
dief van je eigen portemonnee. Het
wordt onder andere koolsla, qui-
noa-salade, geroosterde paprika en
aubergine, gemarineerde champig-
nons. De kom wordt tot de rand ge-
vuld. Dat is een beetje dom. Pas
later zien we, als we bij de kassa
afrekenen, dat andere gasten de
kom heel behendig torenhoog heb-
ben volgeladen voor diezelfde 6,95
euro. 

Waarom de Chinese kippensoep
(5,00 euro) – die urenlang wordt
warm gehouden – Chinees is, be-
grijpen we niet. Er liggen onduide-
lijke sliertjes Chinese kool en
slijmerig taugé in de soep. Hadden
we toch de aspergesoep moeten

kiezen? Een flesje biowijn (250 cc)
kost 5,50 euro. Een heel redelijke
prijs voor wat een wijnkenner ‘een
echte allemansvriend’ zou noemen.

Over de sfeer van de grote eet-
zaal, waar je na betalen terecht
komt, kunnen we kort zijn. Het is
er somber. Er staan zwarte banken,
zwarte tafels en stoelen. De zaal
doet denken aan een wachtruimte
op een vliegveld of van een be-
graafplaats. Er is wel een overdekt
terras met uitzicht op de stad. Aan-
trekkelijk bij mooi weer.

We besluiten voor de volgende
buffetronde twee gerechten uit te
kiezen waarvoor ter plekke ge-
werkt moet worden. Geen pizza,
waarvoor een rij staat. Ook geen
zalm- of kabeljauwfilet of burger,
maar een wokgerecht en een ge-
roosterde ribeye. Voor het wokge-
recht kies je zelf de groenten uit en
laat je de kok weten of je er gam-
ba’s, kip of beef bij wilt. Je moet
kiezen tussen noedels of rijst en
tussen een Thaise, Japanse of Viet-
namese saus (wokgerecht met
gamba’s 10,95 euro). Op de groen-
ten in de kom wordt een flinke
kluit pappige noedels gestort.

De jonge kok die de ribeye gaat

roosteren (met een enorme berg
friet, 12,95 euro) vraagt keurig hoe
we die willen. Dan gaat het toch
mis. Opeens is hij verdwenen en
bij het wokken ingezet. Zijn opvol-
ger is niet op de hoogte van de
roosterinstructie. Het vlees blijkt
helaas taai en zenig. 

Onze gerechten zijn zeker
voedzaam. Op menu’s in
Duitse restaurants zouden

ze als sattmacher vermeld staan.
Een klein nadeel van dit selfser-
vice-restaurant is dat een handig
metalen rek waarop je je blad met
eten kunt doorschuiven ontbreekt.
Er zijn te weinig afzetplankjes
voor de wachtenden. Ons huiswerk
is bijna af. Nog één gang te gaan.
Het wordt een taartje met ananas
(3,00 euro). Eén hapje is genoeg.
We proeven een soort opgetut
brooddeeg. Een belendende gast
verklapt dat deze taartjes na acht
uur ’s avonds slechts één euro kos-
ten.
Als we kwart voor negen, ruim
voor sluitingstijd (22.00 uur) weg-
gaan, wordt er bij de buffetten al
een beetje opgeruimd. De eetzaal is
bijna leeg.

De rapportcĳfers 
Eten: gemiddeld een 7 min.
Ambiance: 5. 
Geen cĳfer voor bediening, want
die is er niet. 
Niemand die vraagt: “Zal ik uw jas
aannemen, wilt u alvast iets te
drinken bestellen, heeft u al een
keuze kunnen maken, wie van u
proeft de wijn, heeft het
gesmaakt?” En dat is ook weleens
lekker rustig.



En dus gingen ze op zoek naar
de Kop,’ legt Poeh uit. Knorretje
wil weten hoe die Kop eruitziet.
“Ik denk met een oor,” zegt mijn
Poeh dan, zoals we op de teke-
ning zien, “want Christopher
Robin zei iets over een oor en
een sprong. Ik denk dat ontdek-
kingsreizigers een sprong van
blijdschap maakten toen ze die
Kop vonden.” Met die kunst-
greep bleef het verhaal overeind
en konden de twee aan hun span-
nende speurtocht beginnen. 

Toen het eenmaal zo ver was
en ook de vertaling wilde Zome-
ren, waren al veel vondsten en
andere komische hindernissen
overwonnen. De gevaren van een
‘misschien mistige’ draak waren
getrotseerd, Poeh had zijn liedjes
(waarbij hij twijfelde of ‘omste-
beurt’ wel een echt woord was,
maar ‘het klonk fijn en alles
rijmde, zodat het eigenlijk een
heel goed woord was’ en we al-
lebei blij waren dat ‘een rijm-
woord precies op tijd opdook om
in de laatste regel te passen’), de
verlegen nieuwkomer Pingwin

was ‘een Beetje Losser’ gewor-
den, het raadsel was opgelost
van de Andere Ezel die Iejoors
distels wilde stelen, en we wisten
intussen waar Sleeje lag.

Of ze de Kop van de rivier
vonden en ontdekt hebben wat
erin zat? De (voor-)lezers komen
daar aan het einde van het boek
achter. Want wat er ook gebeurt

en hoe het ook gaat, dan zijn alle
vrienden weer bij elkaar voor
een geruststellend Hapje van het
Een of Ander, in het betoverende
Honderd-Bunders-bos ‘waar een
jongen en zijn Beer altijd blijven
spelen’. 

De beste beer van de wereld,
Van Goor, 2016, €19,49
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Op zoek naar de Sauce of    the Nile
door ANNELIES JORNA

U
it het verhaal Lente,
waarbij Poeh een
zoektocht leidt: Het
enige probleem met
Poeh voorop was dat

hij geen idee had waar ze heen
moesten. In de winter wist hij de
weg, maar nu er overal boshyacint-
jes bloeiden en de varens hun bla-
deren uitrolden lagen de ver-
trouwde paadjes er heel anders bij.

“Zijn we verdwaald?” vroeg
Konijn.

“Nee,” zei Poeh. “Ik weet pre-
cies waar we niet zijn.”

Ook ik wist precies waar ik
niet was toen me gevraagd
werd om een nieuwe Win-

nie de Poeh te vertalen. Een
nieuwe Poeh? ‘Wat, wie, hoe? Drie
hoeraatjes voor Poeh’: De beste
beer van de wereld is negentig jaar.
Dat is amper te geloven, want hij is
zo tijdloos dat hij eeuwig jong
blijft, die geliefde malle ouwe Beer
met Heel Weinig Hersens. 

Omdat negentig jaar Heel Be-
langrijk is, bedachten de Erven
Pooh en Shepard dat dit feit ge-
vierd diende te worden met een ju-
bileumboek in de stijl van het
oorspronkelijke werk van auteur
A.A. Milne en illustrator E.H. She-
pard: een nieuw jaar in het Hon-
derd-Bunders-Bos, waar de
springlevende Poehbeer en zijn
bijna net zo beroemde en geliefde
vriendjes voor altijd wonen. 

Vier gerenommeerde auteurs –
Paul Bright, Brian Sibley, Jeanne
Willis en Kate Saunders – werden
gevraagd ieder een jaargetijde voor
hun rekening te nemen, en illustra-
tor Mark Burgess mocht tot zijn
geluk het Woud in alle varianten
laten zien. Volgens eigen zeggen
sprongen zij allemaal een gat in de
lucht – in de altijd blauwe luchten
van Poeh – bij de kans om te getui-
gen van hun levenslange beren-
liefde door nieuwe avonturen voor
Christopher Robin en de vriendjes
te bedenken.

Onweerstaanbaar, dacht ook ik,
toen de Nederlandse uitgever vroeg
of ik de vertaling wilde doen. De
onderhan- delingen waren nog
gaande, en er deed zich een pro-
bleem voor met het laatste verhaal:
Zomer. De vertaalrechten werden
aan meer landen verkocht, maar
door de gevreesde onvertaalbaar-
heid van Zomer had een aantal bui-
tenlanden besloten dat het feestjaar
al na drie seizoenen voorbij zou
zijn. 

Het zonnige humeur van de
eeuwig optimistische Poeh werd

met vooruitwerkende kracht over
mij vaardig: een jaar is geen jaar
zonder Zomer, zei ik, want ik ben
een vertaler van alles of niets. Kan
het niet naar de letter, dan kan het
altijd naar de minstens zo belang-
rijke geest. Dat alle jaargetijden
zouden zinderen van taalgrappen,
woordspelingen en de daaruit
voortkomende verrukkelijke mis-
verstanden tussen de bewoners van
het Honderd-Bunders-Bos, leek
van tevoren al vanzelfsprekend.
We kennen onze klassieke Poeh.
Voor een vertaler is er niets leuker
dan met taal te puzzelen en oplos-
singen te verzinnen. De uitgeefster
was opgelucht en stuurde me de
pdf voor een definitieve mening. 

Ik herlas vertalingen van het
oorspronkelijke Milne-werk. Zoals
de auteurs van de nieuwe verhalen
zich natuurlijk hielden aan de be-
namingen van personages en plaat-
sen die Milne bijna een eeuw
geleden bedacht, baseerde ik me op
gevleugelde terminologie uit de
vertalingen van Nienke van Hich-
tum, Mies Bouhuys, Netty Kruit-
hof en Nannie Kuiper. 

Nieuwsgierig en nog onbevan-
gen – eigenlijk als Poeh zelf – las
ik eerst het verhaal van die onver-
taalbaar geachte Zomer, het laatste
seizoen van Poehs feestjaar. Het
Probleem riep me meteen toe in de
ondertitel: Waarin Poeh droomt van
‘the Sauce of the Nile’. Het hele
avontuur was opgebouwd rond een
voor Poeh verwarrend homoniem:
sauce-source, zelfde uitspraak, an-
dere betekenis.

Poeh en Knorretje zitten op
een hete zomerdag bij het
huis van Poeh. Knorretje sor-

teert loom zijn ‘heikels’ en Poeh
denkt aan een heel lange rivier in
Afrika die de Nijl heet, waarover
Christopher Robin de vorige avond
heeft voorgelezen.  Ontdekkings-
reizigers wilden the source vinden.
Of ze die gevonden hadden weet
Poeh niet, want hij sliep al voor
Christopher Robin zo ver was.

Voor hem is ‘the sauce’ het interes-
sants, want wie weet is het appel-
moes – waar Teigetje zo van houdt
– of honing of een ander lekker
Hapje. Omdat hun Woud ook een
rivier heeft, moet die aan het begin
ook een ‘sauce’ hebben, en het is
dus noodzakelijk om op onderzoek
te gaan. 

Bij gebrek aan een vergelijk-
baar homoniem moest Poehs fanta-
sie op de loop gaan met een andere
woordverwarring. Ik vertrok bij
bron, speelde met onmogelijke
rijmwoorden als brom, met andere
synoniemen, rijmwoorden en tal-
loze onmogelijkheden. Tegelijk zat
ik vast aan de illustraties, die het
zonneklaar maakten dat er naar een
soort sauskom moest worden ge-
zocht, maar ‘de kom’ van een rivier
is niet de bron. Juist de tekening
leidde naar de oplossing: ‘… ze
wisten wel waar die rivier ein-
digde, maar niet waar die begon.

Omslag van De beste beer van de wereld, getekend door Mark Burgess.

door MARTIN SCHOUTEN

De kleine man, waar is hij
gebleven? Elke dag kom ik
hem tegen in de spiegel, tot

ik hem inzeep, dan wordt hij een
witte, maar geen ‘boze witte man.’
Ochtendhumeur is me vreemd
(nooit voor twaalf uur opstaan is de
remedie).

De kleine man was zeker geen
uitvinding van Hans Fallada, al
heeft hij wel een monument voor
hem opgericht met zijn roman
Kleiner Mann – was nun? (In het
Nederlands vertaald door iemand
zonder muzikaal oor als: Wat nu,
kleine man?) Heerlijke smartlap uit
1932, vol tegenslag en levensmoed
over de kantoorbediende Pinneberg
en zijn Lämmchen. Maakte Fallada
we-reldberoemd.

En nu hebben we zijn Zakelijk
bericht over het geluk een morfi-
nist te zijn. Leuke, uitdagende titel.
Doet denken de openingsregels van
Junker’s Blues van Champion Jack
Dupree
You know, some people call me a 
junker
‘cause I feel good all the time

(Staat op YouTube, met mooi
tenorsaxspel van King Curtis.)

Nu viel de junk van Dupree wel
mee. Hij zingt over reefers (in het
Nederlands bekend als joints),
waar ook Louis Armstrong niet
buiten kon.

Zakelijk bericht bevat twee
korte verhalen, met de schijn van
egodocumenten. Het titelverhaal
gaat vooral over onthoudingsver-
schijnselen en de jacht op nieuwe
shots. Het geluk wordt aantrekke-
lijk beschreven: ‘Het leven is
mooi. Het is zo mild, een golf van
geluk stroomt door mijn ledema-
ten, waarin alle fijne zenuwen
kalm en zachtjes op en neer deinen
als waterplanten in een helder
meer.’ De ik-verteller is multi-junk:
‘Morfine betekent stille, milde, ge-
lukzaligheid, wit en bloemig, ze
maakt haar volgelingen gelukkig.
Maar cocaïne is een rood roofdier,
het middel pijnigt je lichaam, de
hele wereld wordt wild, verwron-
gen en vreselijk, je roes is door
dartelende flitsende messen door-
sneden, er vloeit veel bloed en wat
je ervoor terugkrijgt zijn slechts
luttele uitzonderlijke helderheid
van geest, het vermogen de meest
onalledaagse verbanden te leggen,
en een pijnlijk scherpe luciditeit.’

Het tweede verhaal, Drie jaar
geen mens, gaat over een alcoho-
list die wegens diefstal in de ge-
vangenis belandt en beschrijft
vooral het gevangenisleven. Beide
verhalen zijn van rond 1930 en je
stelt je er als decor algauw het
spannende Berlijn van de jaren

twintig bij voor. Fallada, die eigen-
lijk Rudolf Ditzen heette, heeft het
er toen ook zelf flink van genomen
(niet alleen toen, trouwens) en is
soms zo in moeilijkheden geko-
men, dat zijn vader, een brave
rechter uit Leipzig, liever had dat
hij onder een schuilnaam publi-
ceerde. Die haalde de zoon uit
twee geliefde sprookjes van
Grimm, ‘De gelukkige Hans’ en
‘De ganzenhoedster’, waarin het
paard Falada zelfs na de dood nog
de waarheid spreekt.

Fallada moest, wilde hij na
1933 mogen publiceren, lid wor-
den van het Reichsverband deuts-
cher Schriftsteller. Opportunistisch
sloeg hij zich door de nazitijd, en
daarna plooide hij zich naar de
wensen van communistische
machthebbers. 

Ja, je zou er morfinist van wor-
den en blijven. Zijn leven lang had
hij interesse voor de hele snoep-
winkel, in hoofdzaak drank en si-
garetten, met als begeleidende
muziek woede-uitbarstingen. Op
het achterplat wordt het boekje
‘een klein meesterwerk’ genoemd.
Ach, kom, wat is er op de uitgeve-
rij gerookt?

Hans
Fallada: 
Zakelijk
bericht
over het
geluk een
morfinist
te zijn
Uitgeverij
Cossee, 
€ 5,99

Hans Fallada getekend door
Plauen. UITGEVERIJ COSSEE

‘Die geliefde malle ouwe beer’ is ook buitengewoon populair is Disneyland.

Ik vertrok bij bron, speelde met 
onmogelijke rijmwoorden als brom

De snoepwinkel van 
Hans Fallada

Schwere
Wörter
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Argus, de biografie (7)

Het crucifix van Van Leeuwen

E
en van de meest beeldende
en eerlijk gezegd ook wel
meest hilarische rijmen uit

de canon van de middenstand
heeft betrekking op een handelaar
in ijzerwaren in Amsterdam, ge-
specialiseerd in ‘nagels’, ofwel
spijkers. Waarschijnlijk heeft hij
dus ook een smederij gehad.

Hij heette Van Leeuwen. De
overlevering wil dat hij in de eta-
lage van zijn winkel op zeker
moment een crucifix plaatste, een
kruisbeeld dus met daarop de ge-
kruisigde Verlosser. Meestal wor-
den dergelijke kruisbeelden
slechts voorzien van een ultra-
korte tekstballon, een op de
kopse kant van het kruis aange-
spijkerd schild met de letters
INRI. Dat is een acroniem van
‘Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum’
(Jezus van Nazareth, koning der
Joden). Of het crucifix van Van
Leeuwen ook voorzien was van
zo’n naamplaatje meldt de over-
levering niet, maar wel dat Van

Leeuwen er zelf een bijschrift bij
etaleerde om een van zijn specia-
liteiten aan te prijzen, zijn ‘na-
gels’.
Dankzij de nagels van Van Leeu-
wen/ Hang ik hier al eeuwen.

Bij navraag bleken velen dit
rijm te kennen, maar waar de
zaak van Van Leeuwen zich be-
vond wist niemand. Volgens mijn
correspondent Jos Paardekoper is
hier vrijwel zeker sprake van een
gimmick. Hij schreef me: ‘In
mijn woonplaats Deventer zou er
een zaak geweest zijn die in z’n
etalage een kruisbeeld had staan,
waar het lichaam van de gehan-
gene vanaf was gevallen.’ Daarbij
stond de tekst:
Als dit met spijkers van Van Leeu-
wen was gebeurd/ was ik hier niet
van het kruis gepleurd.

Paardekoper voegde eraan
toe: ‘Daarop kwamen uiteraard
verontwaardigde reacties binnen,
waarna de eigenaar Gods zoon
weer terug hing aan zijn kruis en

de spreuk over het eeuwenlang
hangen aanbracht.”

Misschien was dit alles
slechts een grap, een ‘broodje
aap’, een voorbeeld van katho-
lieke humor uit het rijke roomse
verleden. Maar dan nog is dit
apocriefe rijmpje op een tweede
paasdag aan zichzelf ontstegen.
Circa 2004 kreeg ik de volgende
regels toegestuurd, die overdui-
delijk zijn gebaseerd op de apo-
criefe Van Leeuwen:
Je dak van je huis afgepleurd? 
Met de spijkers van Vermeulen
Was dat nooit gebeurd!

ED SCHILDERS

I
n 1953 treedt Argus voor
het eerst op als kunstre-
dacteur, zo blijkt uit het

Bommelverhaal De pruiken-
maker. Zijn lovende bespre-
king van een
schilderijententoonstelling
in het stedelijk museum te
Rommeldam heeft para-
doxale gevolgen. 

Tegen middernacht,
waarom juist dan kan hier
onbesproken blijven, betre-
den heer Bommel en Tom
Poes het helverlichte mu-
seum. Het tweetal wordt
verrast door een geweldda-
dig tafereel: de schilder Ter-
pen Tijn is bezig om zijn
kunstwerken tot brandhout
te hakken. “Waarom maakt
u alles kapot?” vraagt Tom Poes. “Het is rommel!”
schreeuwt de schilder. “Lorreboel! Burgermans-
doekjes! Grove eh... dinges! Vanmorgen stond er
een goeie kritiek over mijn werk in de kranten en
gisteren zijn er twee doekjes verkocht. Dus moet het
rommel zijn, vat je, makker?” 

Tom Poes begrijpt het nog niet. “Het is toch pret-
tig om een goede kritiek in de krant te krijgen? En
het is toch fijn als uw schilderijen verkocht worden?
Het is een bewijs, dat uw werk mooi gevonden
wordt, zou ik denken!” 

“Ik behoor tot de onsterfelijken,” snauwt de kun-
stenaar, “en als ik bij mijn leven succes heb, dan be-
wijst dat dat ik burgermansrommel maak! Mijn
werk is niet bestemd voor de grofstoffelijke vlees-
massa’s en voor de bolle koppen van de… eh…” 

Het lichtschijnsel in het museum heeft inmiddels
de aandacht getrokken van commissaris Bulle Bas.
Ook Argus, op weg naar zijn nachtdienst bij de
krant, houdt de pas in. “Hebt u die tentoonstelling al

gezien?” vraagt hij vriende-
lijk. “De moeite waard
hoor. Aardig werk.” 

“Er is daar iemand bin-
nen!” antwoordt de politie-
chef. “Dat vertrouw ik
niet!” “Dat zal die schilder
wel zijn.” zegt Argus sus-
send. “Hij kan natuurlijk
niet genoeg krijgen van zijn
werk. Ik heb hem een goed
besprekinkje in de krant ge-
geven, dat moedigt zo’n
kunstenaar een beetje aan,
wat u? Ja, die jongen komt
er wel! Veelbelovend werk!
Nog een tikje grof hier en
daar, maar och, hij zal zijn
wilde haren wel kwijtraken,
u kent dat!” 

Op dat moment komen
Tom Poes en heer Bommel het museum uit vliegen.
Met een doffe smak belanden zij met de journalist
en de politieambtenaar op het plaveisel terwijl een
regen van kapotgeslagen spieramen en panelen op
het groepje neerdaalt. “Bolle vleeslichamen!” krijst
Terpen Tijn vanaf het bordes. “Willen mij kapot
maken, hè? Een kunstenaar goeie kritieken geven en
hem in de haren zitten, hè? Maar ik zál jullie eh...
dinges!” Beduusd vraagt de commissaris zich af: “Is
het voor een kunstenaar strafbaar om eigen werk
kapot te maken?”

De journalist staat intussen ijverig te schrijven.
‘Kunstschilder Tijn vernietigt eigen werk. Goede
kritiek van onze kunstredacteur Argus heeft hem het
hoofd op hol gebracht. Rukte onze geëerde stadge-
noot Bommel hem wilde haren uit? Nachtelijk ge-
vecht in museum.’ Daarna stapt hij weg om het
stukje aan zijn bureau te gaan uitwerken. 

ERIK KÖNNEN & PAUL VERHAAK

The Juilliard

I
k overweeg een reis te maken naar
Alaska. Daar ken ik iemand, nota
bene een alleenstaande vrouw, die

op een plek woont die elke beschrij-
ving tart. (De kou, de sneeuw, de een-
zaamheid, de beren, de dwang om na
te denken, de paniek bij het lezen van
Céline en Léautaud.) Zij heet Nora, we
zaten in de jaren vijftig in dezelfde
klas op het enkele jaren bestaande Spi-
noza Lyceum aan de Pieter Lodewijk
Takstraat. Alle leerlingen en leraren op
die school waren sociaal-democraat,
socialist, anarcho-syndicalist of com-
munist. (Pieter Lodewijk Tak was trou-
wens een vooraanstaand lid van de
Sociaal-Democratische Arbeiderspar-
tij.) Nora's grootouders waren lid van
de SDAP, ze waren bevriend met Pie-
ter Lodewijk Tak, maar Nora zelf neeg
naar de anarcho-syndicalisten. Niet uit
overtuiging, uit opportunisme. Ze was
verliefd op een nonchalant blonde jon-
gen die anarchist was en met wie ze
volgens de geruchten wel eens naar
bed ging. Ik was daarover nijdig en ja-
loers, want ook ik was verliefd op
haar. Na het eindexamen verloor ik
haar uit het oog, jaren later hoorde ik
dat ze zwanger in de steek gelaten was
door de anarchist. Haar zoontje werd
opgevoed door haar ouders, ook vrien-
den van Pieter Lodewijk Tak. Deze
was hoofdredacteur van de socialisti-
sche partijkrant Het Volk en ontsloeg
Jacob Israël de Haan na de publicatie
van diens roman Pijpelijntjes. Tak was
niet gediend van de homoseksuele
strekking. Céline was het met hem
eens geweest, van Léautaud weet ik
het niet.  

Nu, zestig jaar later, woont Nora in
Alaska. Haar naaste buurman, een alt-
violist, woont achter een bergketen op
87 kilometer afstand. Hij heeft in New
York gestudeerd aan The Juilliard
School of Music, eindexamen cum
laude. Na tien jaar enthousiast musice-
ren in New York besluit hij op een
nacht dat het genoeg is geweest met de
spanningen van de hoogcultuur. Hij
verlaat de stad zonder rancune (sine ira
et studio) en rijdt met de bus (een kof-
fer in het bagageruim, de Italiaanse
viool als handbagage) naar Alaska,
waar hij direct bij het woord Juilliard
wordt aangesteld bij een klein orkest
in een provinciehoofdstad van dertig-
duizend inwoners. Daar ontmoet hij
Nora, op reis door de wereld. Ik kan
nog steeds begrijpen dat hij verliefd op
haar is geworden. Ze trouwen en blij-
ven zeven jaar bij elkaar. Ik heb ze bei-
den tien jaar geleden bij een concert
voor kamermuziek in De Rode Hoed
in Amsterdam ontmoet. Ze schreef me
na deze ontmoeting met pen en papier
enkele brieven vanuit haar eenzame
huis. Wat me het meest trof waren de
passages over de beren die 's nachts de
keukendeur vernielden en alles opvra-
ten. De rest van het huis lieten ze on-
gemoeid, de verbindingsdeur was van
zwaar metaal. 

A.L. SNIJDERS 

Schilder Terpen Tijn ruimt burgerlijk werk op. 
© STICHTING HET TOONDER AUTEURSRECHT

Op Nederlandse boekenplanken
staan meer dan een miljard
boeken, op elkaar een stapel
van tienduizend kilometer.
Soms raakt een boek aan het
zwerven. Via bazaar,
antiquariaat of boekenmarkt
krijgt dit verweesde werkje een
nieuw leven. Een enkele keer
prijkt de naam van de eerste
eigenaar nog op het schutblad.
Leontine van Donkelaar
verslond ooit alles van Renate
Dorrestein. Nu moest
Noorderzon (ook) weg omdat de
kleur van de rug detoneerde in
de boekenkast.

‘H
et is wel een
beetje een vrou-
wendingetje,”
zegt Leontine van
Donkelaar een

beetje besmuikt. “Maar het boek
kleurde niet bij mijn andere boe-
ken.” Het was niet de enige reden
waarom ze afstand deed van het
boek. Maar toch...
Ooit, zo’n twintig jaar geleden,
verslond Van Donkelaar, nu veer-
tiger, destijds in Utrecht student
sociaal-pedagogische hulpverle-
ning, alle boeken van Renate Dor-
restein. “Je hebt wel van die

periodes in je leesleven. Destijds
was dat Renate Dorrestein.” Van
Donkelaar vermoedt dat ze het
boek zelf kocht. In haar Dorre-
steinperiode. “Nu lees ik bijvoor-
beeld veel Zweedse thrillers. En
vanwege mijn beroep kinderboe-
ken.”

Noorderzon lag in november
2013 voor 25 cent te koop in de
Culemborgse kringloopwinkel.
‘Leontine van Donkelaar’ stond er
met ballpoint op het schutblad ge-
noteerd. Een zo op het oog ty-
pisch regelmatig vrouwenhand-
schrift. 

De zoektocht is ditmaal een-

voudig. Er blijkt in Nederland één
Leontine van Donkelaar rond te
lopen, lerares op de Amsterdamse
Nicolaas Maesschool. Maar heel
veel meer informatie is er niet te
vinden. En het duurt wel een
maand voordat ze reageert op e-
mails of telefoontjes. “Ik vind het
eigenlijk niet leuk dat mensen mij
kunnen vinden,” zegt ze.
“Daarom zit ik ook niet op Face-
book en dergelijke.”

Nu ze erover nadenkt, had ze
er ook beter aan gedaan haar
naam uit het boek te knippen
voordat ze er afstand van deed.
“Ik vind het nu best leuk om er-

over te praten, maar het is toch
raar dat een vreemde een boek
heeft met jouw naam erin.”

Na een scheiding besloot ze
bij het betrekken van een nieuwe

woning schoon schip te maken.
Ook in haar boekenkast. “Alle
overbodige ballast moest eruit.”
Over Dorrestein: “Ook zij moest
weg.” Een deel van de boeken
verhuisde naar de schoolbiblio-
theek, een ander deel – een doos
vol – werd aan de in Culemborg
wonende ex-schoonmoeder mee-
gegeven. Die werkt in de plaatse-
lijke kringloopwinkel.

Heel veel herinneringen aan
Noorderzon heeft Leontine van
Donkelaar niet. “Kun je mij ver-
tellen waar het ook alweer over
gaat?” Ook het voorlezen van de
flaptekst roept geen herinneringen
wakker. 

THEO DERSJANT
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Wie het kleine niet eert… een abonnement op Argus

Argus hoeft niet zo nodig de grootste krant
van Nederland te worden. Klein is mooi, 
al zou iets groter dan nu nog mooier zijn. 
Voor slechts € 50 ploft Argus 24 keer per jaar
op uw deurmat. 
 

Maar liefst een derde goedkoper dan wat u in
de losse verkoop voor Argus zou betalen.
Bovendien weet u dan zeker dat u niets mist.
Neem een abonnement (snel en efficiënt) via
www.argusvrienden.nl 

Verweesde
Boeken

De roman Noorderzon verscheen in 1986 bij uitgever Contact. Het
exemplaar dat Leontine van Donkelaar van de hand deed, is de ze-
vende druk van een Pandora-pocket en kwam in 1997 op de markt.

Contact is onderdeel van Amstel uitgevers. De heruitgaven brengt Amstel
onder bij imprint Pandora. 

Noorderzon is begin 2013 opnieuw verschenen als pocket, nu bij uitge-
verij Weesperzijde. Weesperzijde specialiseert zich sinds dat jaar in het
heruitgeven van ‘gevestigde auteurs’. Dorrestein bracht er veel boeken
onder. De agent van Renate Dorrestein, Andrea Wesdorp, laat weten dat
van Noorderzon via Contact, Pandora en Weesperzijde samen zo’n 63.890
exemplaren zijn verkocht. In januari van dit jaar is het boek opnieuw uit-
gebracht door querido.

‘Waar gaat het ook alweer over?’
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Nog een paar weken aspergeporno

E
ind negentiende eeuw hingen
er in openbare wc’s in Parijs
plaatjes van vrouwen die in

een asperge hapten. Aspergeporno!
Al meer dan veertig eeuwen wordt
er geloofd dat je van sommige
etenswaren zin krijgt in seks. Op
de lange lijst van afrodisiaca die ik
bijeensprokkelde staan merkwaar-
dige genotsmiddelen als paarden-
penis, gemalen hagedis,
kamelenbult en duiven die nooit
hebben gevlogen (aanbevolen door
Aristoteles), maar ook, inmiddels

gewone, bij de supermarkt ver-
krijgbare dingen als vijgen, mosse-
len, rucola, pistachenootjes,
pijnboompitten (Ovidius), sla en
knoflook (oude Egyptenaren), tuin-
bonen, coquilles Saint-Jacques,
alle soorten eieren, chocola, bam-
boescheuten, dadels, dille, saffraan,
gember, radijs (Grigori Potjomkin),
paddenstoelen, haring, paprika,
Parmezaanse kaas, waterkers, buf-
fel mozzarella, lever (Horatius),
zalm, druiven, prei, avocado, rijst,
kweeperen, doperwten, winterwor-
tel (ook wel: weduwenverdriet),
tijm, koriander en artisjokken. 

Zodra een ingrediënt ingebur-
gerd raakte, verdween het geloof in
de magische werking. Bij de ooit
zeldzame, felbegeerde aardappel
was dat het geval. Vaak speelde
ook het uiterlijk bij het geloof in
afrodisiaca een belangrijke rol. De
vorm moest bij voorkeur doen den-
ken aan het mannelijk of vrouwe-
lijk geslachtsdeel. Kort
samengevat: pruimen en oesters
zijn vrouwelijk, komkommers en
asperges mannelijk. 

De witte asperge is een sei-
zoensgebonden groente die vanaf
ongeveer begin april te koop is.
Het officiële eeteinde valt binnen-
kort: op Sint Jan, 24 juni. Een
voorgerecht voor 2 personen: as-

perges met coquilles Saint-Jacques
en kwarteleitjes.

250 g asperges
6 kwarteleitjes
6 coquilles Saint-Jacques
2 eetl. oestersaus
2 eetl. klein gesneden bieslook

Verwijder de harde uiteinden van
de asperges. Kook de asperges 3
minuten. Laat ze enkele minuten in
het hete water staan. Prik met een
vork in de onderkant van de asper-
ges om te controleren of de asper-
ges gaar, maar niet te gaar zijn.

Laat ze goed uitlekken. Kook
de kwarteleitjes 3 minuten, pel
ze en snijd ze doormidden. Bak
de coquilles in de boter op een
niet te hoog vuur circa 2 minu-
ten per kant. Ze moeten net
gaar zijn. Van hoog vuur schrik-
ken ze en worden ze taai. Ver-
deel asperges, eitjes en
coquilles over de borden. Be-
sprenkel de asperges met oes-
tersaus. Bestrooi met bieslook.

ANNE SCHEEPMAKER

Weerloos
Ooit werd (een van de) ‘zonnebloemen’ van Van Gogh
door een Japanse kunstvrek, om het zó te zeggen,
voorgoed gegijzeld om thuis in een kluis te leggen.
En hoe dat verder ging? Allicht ligt-ie er nog.

Nu blijkt een Stradivarius geconfisqueerd
(gekocht) door ‘durfbeleggers’ die, wie kan het schelen,
gaan zorgen dat er nooit meer iemand op zal spelen.
Aldus wordt weer eens duidelijk gedemonstreerd,

met dank aan Lucebert en tot mijn droefenis,
de weerloosheid van alles wat van waarde is.

JAN BOERSTOEL


