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Door Henk Jongsma

Vaders
Inleiding
Het lijkt misschien of moeders er in de literatuur beter afkomen dan
vaders. Er bestaan bijvoorbeeld bloemlezingen met gedichten over
moeders – die dan ook nog heel vaak positief bezongen worden –
maar zo’n verzameling over vaders heb ik niet kunnen vinden. Nee,
het lijkt vaak – vooral in oudere literatuur – of er vooral strijd tegen
de vader moet worden geleverd. Een beroemd voorbeeld is de roman
De Vlaschaard van de Vlaamse schrijver Stijn Streuvels. In dat boek
(uit 1907) doet de zoon op de boerderij allerlei dingen anders dan de
vader wil. Als de zoon tegen de wil van de vader het vlas laat
oogsten, wordt de vader zo kwaad dat hij zijn zoon met zijn stok
bewusteloos slaat.
Vermeulen had nochtans niet gestamerd: met de
oogen had hij de gebogene gestalte van zijn zoon
doortint en in die gebogene gestalte had hij de
moedwillige wederspannigheid gezien. De weerdij van
een bliksemzwong had het geduurd; - als het straal van
een venijnige bie had het hem gestoken en geen
stonde had de boer getwijfeld aan zijn gezag. Van uit zijn borst schoot het
vliemende straal hem naar ‘t hoofd - een trekking in den arm - en zonder
tegenhouden of bedenken, liet Vermeulen den arm gaan, gaf hij toe. Zonder
vloek of schreeuw, verraderlijk, de daad rapper dan de gedachte - en de
zware mispelaar zwaaide in de lucht en kletste met een dragenden slag in
Louis zijn nekke. De jonge kerel viel voorover met zijn wezen op den grond
en hij gaf geen kik meer. (p. 228)
Nog zo’n klassieker is de roman Karakter van F. Bordewijk (1938).
Van dat boek ga je straks een paar fragmenten lezen.
Beide boeken werden verfilmd. Karakter werd in 1997 verfilmd door
Mike van Diem, De vlaschaard in 1983 door Jan Gruyaert. Nu moet
je met verfilmingen altijd opletten: de film is gebaseerd op de roman, maar volgt die niet
precies. Dat ontdekte bijvoorbeeld Niña Weijers, toen ze Karakter herlas.
Een half leven geleden las ik Bordewijks Karakter voor mijn leeslijst op de
middelbare school. Rond diezelfde tijd zag ik de iconische verfilming uit
1997, met Fedja van Huêt als Katadreuffe en Jan Decleir als Dreverhaven,
een rol die zo perfect met hem samenviel dat Bordewijk een visioen van de
acteur moet hebben gehad, jaren voordat die überhaupt was geboren.
Het geheugen is een rommeltje, blijkt vaker wel dan niet als het met zichzelf
wordt geconfronteerd. Bij herlezing wachtte ik op de vadermoord die aan het
eind zou plaatsvinden; het mes van Dreverhaven, vanaf het begin aanwezig
als potentieel moordwapen, dat uit zijn buik steekt, het kolossale lijf
levenloos in de liftschacht. Maar niets van dit al, geen geweld, geen moord:
Katadreuffe bezoekt weliswaar zijn vader ‘voor een laatste afrekening’, maar
die blijft symbolisch, en na een korte uitwisseling vertrekt hij weer, zonder
een woord.
De Groene Amsterdammer, 7 augustus 2019.
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De laatste jaren zijn er nogal wat romans verschenen waarin de vader een hoofdrol
speelt. Soms gaat een schrijver op zoek naar wie de vader eigenlijk was, soms kun je
spreken van een afrekening met de vader, soms is er ook gewoon een wat vreemde
vader met wie toch best te leven valt. Je gaat fragmenten lezen uit verschillende romans.

Opzet van deze lesbrief
In deze lesbrief bekijk je dus steeds de verhouding tussen vader en kind.
•
•

•

Je leest fragmenten uit Karakter van F. Bordewijk (opdracht 1 en 2).
Je leest fragmenten uit zes onlangs verschenen romans en maakt daarbij de
opdrachten 3 t/m 10:
- Karin Amatmoekrim: Tenzij de vader (2016)
- Alfred Birney: De tolk van Java (2016)
- Alex Boogers: Onder een hemel van sproeten (2017)
- Jaap Robben: Zomervacht (2018)
- Jolande Withuis: Raadselvader (2018)
- Manon Duintjer: We zijn verdwaald (2019)
Een toetje voor wie meer wil

Doelgroep
Deze lesbrief kan worden gebruikt in alle bovenbouwklassen havo en vwo.

F. Bordewijk: Karakter
De deurwaarder Dreverhaven (kijk even na wat een deurwaarder
eigenlijk doet) verwekt een zoon bij zijn 18-jarige dienstbode
Jacoba Katadreuffe. Zij weigert met hem te trouwen en voedt
haar zoon Jacob Willem Katadreuffe alleen op. Jacob Willem
probeert, als hij volwassen is, een goede positie te verwerven,
vooruit te komen in de wereld. Hij stuit echter steeds op
Dreverhaven, die hem voortdurend dwars lijkt te zitten.
Roman van zoon en vader, is de ondertitel van het boek. Al in
1928, dus tien jaar eerder, publiceerde Bordewijk in vijftien
afleveringen in een tijdschrift de novelle Dreverhaven en
Katadreuffe. In die titel staat dus de vader voorop. Die novelle is
in 1981 nog eens in boekvorm verschenen.
Karakter werd in 1971 bewerkt tot tv-serie; in 2010 werd een
toneelbewerking opgevoerd met Joost Prinsen in de rol van
Dreverhaven. Het boek werd vele malen herdrukt, voor het laatst
(?) in 2014.

Fragment 1, p. 128 - 133
Het huis leek zeer stil. Dikte van oude muren en vloeren dempte geluid van andere bewoners.
Straatgerucht drong nauwelijks binnen door de acht ramen, vijf van voren, drie opzij, afgedekt met
dubbele gordijnen, vaal en zwaar. Doch niet dit viel hem op. Het kantoor zèlf was zo stil. Dit enorme
onderscheid met het bedrijvige van zijn eigen kantoor onderging hij onmiddellijk, al raakte het ook
eerst bij het herdenken tot zijn bewustzijn. Heel zijn aandacht was gekluisterd door de man die daar
zat. Hij had hem vaak gezien en nooit goed opgenomen. Hij herkende de hoed en de jas meer dan de
gelaatstrekken. Nu zag hij als door een vergrootglas verduidelijkt, want in het
hoge schemerende vertrek zat de man in fel licht. In een hoek een kolomkachel,
groot als voor een stationswachtkamer, nooit gepotlood, rood van roest, wat
vage kantoormeubels hier en daar, dossiers, kantoorboeken, een copiëerpers,
een schrijfmachine, maar vooral het bureau-ministre, eens mooi geweest, en het
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borstbeeld van de man fel verlicht. Zoals soms in een donkere hoek van een museum een enkel licht
afstraalt op een schilderij, zoals een juweel in het schijnsel van een afgedekte lamp opduikt uit een
vitrine, – zo dook het borstbeeld op uit het tonig kamerdonker. Want een hanglamp met groene kap
stortte het licht er loodrecht op neer. Hij zat daar als het ware uitnodigend tot geweldpleging op zijn
persoon. Mes of kogel van een tot razernij gebrachte debiteur kon dit doel onmogelijk missen.
De zoon stond stil en keek naar de oude. Hij zag de logge kwabbige kop op de borst. De ogen lagen
nog precies in de slagschaduw van de hoedrand, maar ze waren gesloten, hun ijzeren blik stak niet
tweevoudig uit het donker. De kwabbige wangen vol grijze stoppels, zo kort geknipt dat het leek of hij
zijn baard pas liet staan, een zilveren waas omvatte zijn onderste gelaatshelft, de zinnelijke bovenlip
was op dezelfde wijze niet besnord, maar bestoppeld. De harige handen rustig gevouwen op de buik,
de man kon slapen. Hij kon ook verzonken zijn in gebed, of in een duivelse godslastering.
De ogen gingen open, de blik priemde.
– En? vroeg de stem.
Katadreuffe begreep in de overgevoeligheid van zijn nervositeit dit woord ogenblikkelijk. Het legde een
brug over het hiaat in een gesprek dat reeds zolang aan de gang was. Geen begroeting van een
nieuwe verschijning, van een nooit toegesproken zoon. Als de natuurlijkste zaak ter wereld een
verbindingswoord, dat beduidde: we zijn hier nog altijd samen. Eén woord, twee letters, – alles.
En de verbijsterende onverwachtheid van dit woord, hier, thans, uit deze mond, het ongerijmde
overrompelde, sloeg een seconde de jongen man uit zijn evenwicht. Maar ook wist hij nu plotseling dat
de oude hem kende, nog vóórdat de stem had vervolgd:
– Jacob Willem, kom je betalen?
Hij had gemeend dat wanneer hij zich persoonlijk bij zijn vader vervoegde alles zou terecht komen. Hij
had zich geen andere voorstelling gemaakt dan deze dat een vader een zoon
ten slotte toch niet deed failleren. En nu, opeens, zag hij het tegendeel.
Belachelijk, krankzinnig, als een idioot, als een zuigeling had hij gedacht dat
die man zich zou laten vermurwen. Ieder woord was hier verspild. Voor de
vader bestond slechts een schuldenaar.
Hij scheen thans ongeduldig te worden.
– Wat kom je hier doen? Betalen? Afdoen? Hoofdsom, rente en kosten? ...
‘Zij’ heeft je niet gestuurd, dat hoef je me niet te zeggen, dat begrijp ik uit
mezelf donders goed, dat is niks voor ‘haar’.
‘Zij’, ‘haar’. Ook deze sprak aldus van zijn moeder. En het legde eensklaps
een band, hij voelde dat ondanks alles die man zijn vader was, hij kon dat niet
beredeneren, hij onderging de stem van hetzelfde bloed. Deze man zou altijd zijn vader zijn, hij zou in
zijn gedachten en zijn woorden nooit anders dan zijn vader wezen, hij was altijd zijn vader geweest.
Maar toen ook rees zijn woede uit de duisternis van zijn bloed tot volle hoogte. Want het ontzag, de
angst zelfs voor den vader heeft grenzen. In de uiterste gevallen haat het kind of heeft lief.
– Betalen? Betalen? stotterde hij wit ziedend.
Zijn benen trilden, zijn handen steunden op het blad van de lessenaar, maar niettemin trilden zijn
polsen zichtbaar, en ook zijn stem had hij niet meer onder controle.
– Betalen? ... Het is een eeuwige schande wat u me aandoet, geld geven op afzettersvoorwaarden,
dan maar failliet, en dan, net als ik even voor mijn toekomst kan gaan werken, opnieuw failliet ... Hoe
is het godsterwereld mogelijk dat een vader een zoon zoiets wil aandoen ...! Ze hebben me voor u
gewaarschuwd, de Gankelaar zei: je bent gek als je gaat, je krijgt niks gedaan ... Ik heb het niet willen
geloven, want ik dacht: de Gankelaar weet niet dat het mijn vader is ... Maar een onmens bent u, al
bent u honderdmaal mijn vader, nee, juist omdat u mijn vader bent.
– Hoor eens, zei de oude ongeduldig, er is hier geen sprake van vader en zoon. Als ik de president
van de Hoge Raad in mijn klauwen krijg dan gaat zijn huis ook aan de paal. Wat verbeeld je je wel, dat
ik voor jou een uitzondering maak? Je bent een debiteur. Als je niet betaalt heb ik je niet nodig.
Of hij alleen was ging hij een memorandum schrijven, met langzaam, zwaar, cyclopisch schrift, in
pikzwarte inkt. En daarmede bracht hij den ander compleet tot razernij.
– Onmens, beul, een ploert bent u, gilde Katadreuffe.
En dan begon hij van alles door elkaar te schreeuwen over zijn moeder, zijn bastaardschap, zijn
faillissement, en altijd weer zijn faillissement. Dreverhaven hoorde niet.
– Luistert u? Luistert u? schreeuwde hij; zijn stem sloeg weer over naar een gil.
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Meende de oude dat hij te ver ging? Dat het tot daden zou komen? Hij rommelde wat opzij in een
lade, zijn handen waren verborgen bezig, er was een geklikklak van staal, dan keek hij op en hij sprak,
maar hield zijn ene hand verborgen:
– Een ander had ik allang bij zijn kraag gepakt. Omdat je mijn zoon
bent wil ik dat niet doen, ten minste nu nog niet. Er is nog één middel
om van me los te komen. Ik stel je schuld met de rente en de kosten
op vijfhonderd gulden, dat komt ongeveer uit met de werkelijkheid.
Maar let nu goed op. Je hebt me een afzetter genoemd. Ik zal het zijn.
Je krijgt geen cent meer van me, maar je tekent een schuldbekentenis
van achthonderd gulden, de rente is twaalf procent, hoor je?, twaalf
procent, en je lost me af met vierhonderd gulden per jaar, hoor je
goed?, vierhonderd gulden per jaar.
Toen werd Katadreuffe kalm en helder, hij zag door zich heen als door
kristal, hij was de kristalkijker van zijn eigen toekomst.
– O zo, zei hij grimmig, is dàt uw bedoeling. Een handige opzet, dat
moet ik zeggen. Me nu opnieuw lenen om me later des te beter te
kunnen worgen. Maar ik bedank voor uw menslievendheid, daar heb ik
al genoeg van geleerd, meer dan genoeg.
De oude zei, als was hij met geen woord tegen gesproken:
– En je geeft me natuurlijk een cessie op je salaris ... En wanneer mijn
voorstel je niet bevalt, alsjeblieft!
Over het bureau, naar de jongen toe, schoof hij een groot geopend
dolkmes. Zijn oog schitterde nu plotseling van nieuwsgierigheid.
Katadreuffe nam het werktuiglijk, toen eensklaps begreep hij, en blind van razernij stiet hij het met zijn
volle kracht in het tafelblad.
– Daar! Een ploert bent u, een ploert!
Als een dolleman stormde hij het huis uit.
Met een magistrale kalmte trok de vader het mes uit het hout. Het kon tegen een stoot, het was
ongeschonden.

Fragment 2, p. 358 - 360
Die avond ging Katadreuffe voor een laatste afrekening naar zijn vader. Het was een plan, jaren lang
gekoesterd, het uur van vergelding had geslagen, het zou een waardige vergelding zijn. Met een
kalme pas ging hij naar de armenbuurt. Het licht glimmerde op de eerste verdieping door de kieren der
raamgordijnen. Hij liep bedaard de stenen wenteltrap op, duwde de eerste deur open (een bel klonk in
de verte), de tweede, de derde. Maar er gingen onverklaarbare tonen door het lege gebouw, in een
uithoek, en het had iets sinisters. De opgestoken avondwind bespeelde de vloerharpen in zeurig
mineur.
Hij ontgaf het zich weer, hij begreep het geluid niet, hij stond voor zijn vader. Dreverhaven zat stil, met
zijn hoed en zijn jas, maar hij rookte niet, hij dronk niet, hij was wakker. De hand van een oude
heerser uit de volksklasse opgekomen wees een stoel. Katadreuffe negeerde het gebaar.
– Ik wou ...
Dreverhaven viel hem in de rede.
– Zo, Jacob Willem, waaraan dankt die ploert van een vader de eer van het bezoek van zijn zoon?
Ding je naar de positie van dien smiegtige Schuwagt nu je beëedigd bent?
Hij lachte hard en sarcastisch. En het was Katadreuffe vreemd te moede, niet om de lach, maar om
het gesprokene.
– Ik wou u juist vertellen, vader, dat wat ik indertijd bij ons eerste gesprek tegen u gezegd heb in mijn
boosheid, over ploertigheid, – dat ik dat terugneem. Ik heb daar spijt van. Ik heb lang gewacht met de
betuiging van mijn spijt. Ik wil het nu niet langer uitstellen omdat ik u tegelijk kom zeggen ...
Hier haperde hij even, want dwars door de ernst van dit onderhoud schoot hem de gedachte te binnen
dat hij zijn vader niet tutoyeerde gelijk hij zijn moeder deed, dat hij dit eenvoudig niet zou hebben
gekund.
– ... tegelijk kom zeggen dat dit mijn laatste bezoek aan u is. U hebt me niet klein gekregen, daarvan
bent u nu zeker wel overtuigd. Ik ben vandaag beëedigd, u weet het al, het zal u wel spijten, maar ik
ben beëedigd ... En ik heb hier alleen nog aan toe te voegen... dat dit mijn laatste bezoek aan u is, ik
zeg u voorgoed vaarwel, ik erken u niet meer als mijn vader, als wat ook, u bestaat niet meer voor mij.
Het oude grauwe en grauwbestoppelde gezicht tegenover hem veranderde. Het werd jong, er kwam
een glans op, het lachte. Waarlijk, de vader, na jaren sarcasme, lachte. Het werd zo onherkenbaar dat
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de zoon er van schrok. En hij schrok ook, en meer, van een hand vol grijs apenhaar die dwars over
het tafelblad naar hem werd uitgestoken.
Maar ogenblikkelijk verkeerde zijn schrik in woede, de duistere woede van het verwante bloed. Hij was
plotseling zijn voornemen van een waardige vergelding totaal vergeten. En hij werd klein, klein, om te
wanhopen zo klein, een klein, stikdonker bloed beheerste hem, hij had wel in een doosje gekund,
maar hij dacht dat zelfs de Grote Kerk hem niet kon bevatten.
– Wat, riep hij, nu ik ondanks al uw pogingen er toch ben gekomen, nu zou ik nog een hand van u
aannemen en worden gefeliciteerd? Nooit. Nooit van een vader die mij mijn hele leven heeft
tegengewerkt.
Dreverhaven was achter zijn bureau gaan staan. Zijn vuisten met het grijze haar steunden op het blad,
het volle gewicht van zijn zware bovenlijf drukte op zijn vuisten, ze kregen een lomp vlechtwerk van
aderen. Hij leek een als mens verkleed monster, een vergrijsde gorilla. Zijn mond opende zich als om
een gebrul uit te stoten ... en evenwel ... en evenwel:
– Of méégewerkt, zei hij langzaam, èn duidelijk, èn schor, maar zacht.
En het klonk zo geheimzinnig, deze mens werd op slag een raadsel.
En Katadreuffe, bevangen in boosheid en schrik, maar strak van trekken, keerde zich af en ging
zonder een woord.
Zijn gevoel van hooghartigheid begon vreemd in hem weg te smelten, hij mocht het niet tonen, die
hoogmoed behield hij, hij ging zonder een woord. En wederom was daar, in een uithoek van het
gebouw, het vreemde snarenspel, het begeleidde zijn heengaan luguber.
Toen, buiten gekomen, dreef hem een grondeloze mistroostigheid over zijn houding vanzelf naar zijn
moeder.
Maar beeld en geluid vervolgden, hij zag dat vadermonster aldoor staan, de mond ging open en het
woord kwam uit:
– Of méégewerkt?...
Toneel, toneel! riep hij inwendig, niets dan toneel van die vervloekte oude schobbejak, toneel en
leugen.
Zo hardde hij zich staalhard.
Opdracht 1
1

2
3
4

In de titel van de novelle (Dreverhaven en Katadreuffe) staat de vader voorop, in
de ondertitel van de roman staat de zoon voorop. Wie staat volgens jou centraal
in deze fragmenten: de vader of de zoon? Geef een duidelijke uitleg bij je
antwoord.
De film eindigt met het mes in de buik van Dreverhaven (inleiding), het boek niet.
Hoe zou de schrijver van het filmscript op het idee van die dood kunnen zijn
gekomen?
Fragment 2 eindigt met ‘Zo hardde hij zich staalhard’. Denk je dat Katadreuffe in
zijn verdere leven een gelukkig mens is geworden? Geef een duidelijke uitleg bij
je antwoord.
Vaders kunnen verschillende rollen spelen. Ze zijn streng, of juist erg zorgzaam,
enzovoort. Hoe zie jij de rol van vader Dreverhaven in dit boek? Vul het schema
in. Let op: Er zijn meer mogelijkheden.

Rol
streng
zorgzaam
liefdevol
behulpzaam
onverschillig
vijandig
als een
voorbeeld
afstandelijk
begripvol
overheersend
nog anders,
namelijk ...

Ja / Nee
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Hoe ziet de zoon, Jacob Willem Katadreuffe, de rol van zijn vader? Vul het schema
in. Let op: Er zijn meer mogelijkheden.

Rol
streng
zorgzaam
liefdevol
behulpzaam
onverschillig
vijandig
als een
voorbeeld
afstandelijk
begripvol
overheersend
nog anders,
namelijk ...

Ja / Nee

Motivatie

Opdracht 2
Vorm een groepje van vier en vergelijk en bespreek jullie uitwerkingen. Je hoeft het niet
met elkaar eens te worden, maar je moet je keuzes voor de anderen wel begrijpelijk
kunnen maken.

Zes romans uit deze tijd
1

Karin Amatmoekrim: Tenzij de vader

Schrijver
Titel en eventuele
ondertitel
Uitgever
Jaar van uitgave
Aantal pagina’s
Flap- of rugtekst

Over de schrijver

Citaat uit een
bespreking

Bijzonderheden

Karin Amatmoekrim
Tenzij de vader
Prometheus, Amsterdam
2016
270
Eric Lie is 71 jaar oud en een taekwondo-grandmaster in Paramaribo. Hij is de
hoogst gepromoveerde vechtsporter van zijn land en wordt door velen gezien
als een levende legende. Een man die ongehinderd door zijn leeftijd
hartstochtelijk blijft jagen op wild, en op vrouwen. Een man, ook, met veel
kinderen. Een van die kinderen, Karin Amatmoekrim, besluit op zoek te gaan
naar de man achter de verhalen, in de hoop uiteindelijk haar vader te vinden.
In een ingetogen, bedachtzame stijl beschrijft Amatmoekrim de worsteling
tussen een vader en een dochter die elkaar nauwelijks kennen. Wat volgt is
een uiterst intiem portret van zowel vader als dochter.
http://www.amatmoekrim.com/site/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karin_Amatmoekrim
https://www.writersunlimited.nl/deelnemer/karin-amatmoekrim
Karin Amatmoekrim gaat erg ver als ze de late ontmoeting met haar echte
vader beschrijft. Ze verlaat zelfs haar comfort zone als ze haar bespiegelingen
over dit treffen neerschrijft. Een confrontatie van een vader met zijn dochter;
en omgekeerd. Tenzij de vader is een geslaagde expeditie geworden,
glashelder neergezet. Een familieportret, maar meer nog een zelfportret.
Guy Doms, op https://www.hebban.nl/recensies/guy-doms-over-tenzij-devader.
Interessant: De jacht op mijn vader
https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/392226/Het_Uur_Van_De_Wolf.ht
ml#
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Fragment, p. 265 - 267
Het regende op de laatste dag van mijn verblijf in Suriname. Ik trof mijn
vader op de veranda van zijn huis. Toen ik naast hem ging zitten, keken we
naar de regen en de poelen die in het zand van zijn erf ontstonden. Hij
vroeg wanneer ik terug zou komen, en ik antwoordde dat het al over een
paar maanden zou zijn, want ik wilde het boek afschrijven en had daarvoor
nog een keer een periode nodig om met hem samen te zijn. Ik zou de
volgende keer mijn kinderen misschien meenemen. Hij knikte, en hij leek
tevreden over het voorgenomen plan.
‘Wil je wat eten?’ vroeg hij. ‘Ik kan Ligia vragen om iets klaar te maken.’
‘Hoeft niet,’ antwoordde ik.
‘Wie haalt je op als je op Schiphol aankomt?’
‘Jesse, denk ik.’
‘Niet je moeder?’
‘Nee.’
Hij zweeg. Toen zei hij: ‘Het is snel voorbijgegaan.’
Ik knikte.
‘Had je nog vragen, voordat je vertrekt?’
‘Volgens mij heb ik alles.’
Ik sloeg een vlieg van mijn been af. Bladerde wat door mijn aantekenboek. Hij zat stil op zijn oude
bureaustoel, zijn voeten in sportschoenen, de veters ongestrikt. Op zijn T-shirt stond
een stichtelijke tekst die de jeugd moest weerhouden van roken van sigaretten. Hij droeg geen goud
om zijn hals, alleen nog een houten kralenketting. Aan zijn pols hing een goudkleurig horloge dat hij
met de wijzerplaat naar binnen droeg.
‘Uw horloge staat stil,’ zei ik. Hij keek verstrooid naar zijn pols.
‘Het is kapot. Ik draag het omdat mijn arm anders zo kaal is.’
‘Waar zijn al uw sieraden?’
‘Weg.’
‘Heeft u ze verkocht?’
‘Nee, dat zou ik nooit doen. Weet je nog die tijgertand die ik altijd droeg? Met het gouden collier? Man,
dat was mooi. Ik zou die dingen nooit verkopen. Ik ben helaas beroofd.’
‘Beroofd?!’
‘]a. Heb ik je dat niet verteld? Ik kwam een keer ’s nachts, ik denk dat het een uur of drie in de ochtend
was, uit een bar. Ik moet eerlijk zeggen dat het een slechte buurt was, hoor. Ik liep naar mijn auto, en
toen ben ik door twee jongens beroofd. Ze hebben alles meegenomen: die ketting met de tijgertand,
de andere ketting, ook heel zwaar, massief goud. Mijn ringen, mijn armbanden - alles weg.’
Ik viel stil. De gedachte aan mijn vader, de grote taekwondomeester, die het slachtoffer was van een
ordinaire straatroof, stoorde me.
‘Wie durft u nou te overvallen? Waren ze niet bang voor u?’
‘Bang? Welnee, ze waren gewapend. Eentje schoot in de lucht om me te waarschuwen. Wat had ik
kunnen doen? Ik hield van mijn goud, dat weet je. Maar ik hou meer van mijn leven.’
‘Had u geen wapen op zak?’
‘Nooit. Iemand die een pistool draagt, gaat altijd bang zijn op de momenten
dat hij hem niet bij zich heeft. Zo krijgt een wapen uiteindelijk de macht over
je. Daarom heb ik nooit een wapen bij me. Ik had wel een kapmes in mijn
auto, maar daar kon ik natuurlijk niet bij. Ze hielden me de hele tijd onder
schot.’
‘En voor een man met de zevende dan in taekwondo zijn die jongens
schijnbaar ook niet bang.’
‘Niet als ze gewapend zijn, nee.’
Hij lachte alsof hij me gerust wilde stellen. ‘Maak je geen zorgen. Voor mijn
achtste dan ga ik leren om een kogel met mijn tanden te vangen.’ Hij hapte
in de lucht, zijn ogen twinkelden van plezier. ‘Als me dat lukt, dan ben ik
onschendbaar.’
Toen ik vertrok, regende het nog steeds. Onderweg naar de luchthaven
passeerde ik een kleine bus zonder voorruit. De chauffeur hield zijn
linkerarm voor zijn gezicht om zich te beschermen tegen het inwaaiende
water. Hij was doorweekt, net als zijn passagiers die stoïcijns naar de grond staarden. Ik dacht aan
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mijn vader en de moesson, het bos waar hij zich zo thuis voelde. Ik dacht aan de opspattende aarde
in de regen, zijn laarzen die bij de deur stonden. Opeens vielen mij de woorden in die ik eens las in
een kunstboek over de Amerikaanse kunstenares Nancy Holt. Over de woestijn zei zij: ‘Ik had een
overweldigend gevoel dat mijn innerlijke landschap samenviel met het landschap dat ik om mij heen
zag.’
Dat is wat mijn vader deed, hier in Suriname. Hij viel samen met het landschap van dit land. Daarin
verschilden we. Bij mij bevonden alle landschappen die de moeite waard waren, zich
in mijn gedachten. Mijn plek was niet hier, en ook niet daar. Het was ergens anders.
Opdracht 3
1

Hoe zie jij de rol van de vader in dit boek?
Let op: Er zijn meer mogelijkheden.

Rol
streng
zorgzaam
liefdevol
behulpzaam
onverschillig
vijandig
als een
voorbeeld
afstandelijk
begripvol
overheersend
nog anders,
namelijk ...
2

Motivatie

Hoe ziet de dochter, Karin Amatmoekrim, de rol van haar vader? Vul het schema
in. Let op: Er zijn meer mogelijkheden.

Rol
streng
zorgzaam
liefdevol
behulpzaam
onverschillig
vijandig
als een
voorbeeld
afstandelijk
begripvol
overheersend
nog anders,
namelijk ...

2

Ja / Nee

Ja / Nee

Motivatie

Alfred Birney: De tolk van Java

Schrijver
Titel en eventuele
ondertitel

Uitgever
Jaar van uitgave
Aantal pagina’s

Alfred Birney
De tolk van Java
Waarin de herinneringen van een kamerolifantje, de memoires van een
oorlogstolk gehamerd op een schrijfmachine, onderbroken met verhalen,
brieven en gemopper van de oudste zoon, becommentarieerd door zijn broer
De Geus, Breda
2016
541
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Over de schrijver

Citaat uit een
bespreking

Bijzonderheden

oktober 2019

Voor een Helmondse schoenmakersdochter, een Indische voormalige
oorlogstolk en hun zoon bestaat er geen heden. Alleen een belast verleden.
De zoon achtervolgt zijn ouders met vragen over de oorlog in NederlandsIndië die doorwoedt in het gezin. Hun verhalen zijn spannend, hilarisch,
gruwelijk, niet te bevatten, rauw, maar niet zonder humor.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Birney
https://www.writersunlimited.nl/deelnemer/alfred-birney
https://www.volkskrant.nl/mensen/schrijver-alfred-birney-over-zijn-succes-ende-ineenstorting-zolang-je-nodig-bent-leef-je~b941a1fd/
https://www.groene.nl/artikel/de-hoed-en-de-vos
Over hoe je je vanuit zo’n foltering op kunt richten gaat deze woedende
roman, niet over vergeving of verzoening: daar kan geen sprake van zijn.
Naast geestig, goed geschreven en vilein van toon is dit bovenal een
noodzakelijk boek, dat geschreven móest worden. Van iedere 544 pagina’s
spat die noodzaak af, zelfs als de lezer zich dreigt te vervelen met wéér een in
detail beschreven heroïsche moordpartij. Birney ondervangt de overdaad door
de zoon cynisch commentaar te laten leveren. Alan haat zijn ouders en
verafschuwt zelfs zijn eigen fascinatie voor de sterke verhalen van Noland. Hij
twijfelt soms aan het waarheidsgehalte van zijn vaders manuscript en speelt
met diens onbetrouwbaarheid. Des te harder komt de uiteindelijke boodschap
aan dat dit allemaal werkelijk gebeurd is.
Birney laat zelfs zien dat de zoon meer op de vader lijkt dan hij zou willen: ook
Alan verslijt tientallen vriendinnen, ook hij komt uit een kapot gezin. Hij wordt
gitaarleraar en later schrijver, net als Birney. Hij heeft de moed niet, maar
fantaseert soms dat hij zijn vader vermoordt, zoals Noland eens bijna zijn
broer ombracht en later zijn kleine neefje, enkel omdat die Japans bloed had.
Op zijn twaalfde krijgt Alan een vulpen van zijn vader. ‘Toch wist je wat je deed
door mij die pen te geven,’ schrijft hij zijn vader alsof die het nog lezen kan. De
laatste zin van de roman, nadat Alan de geest van zijn onbekende Chinese
oma alsnog over hem laat waken, luidt ‘Ik vecht niet langer, ik hou ermee op.’
Ik hoop voor Birney dat hij bevrijd is, maar dat hij niet ophoudt met schrijven.
Zelden een boek gelezen waarin zo genadeloos geschiedenis wordt
geschreven en tegelijk de nood om af te rekenen met de ouders zo hoog is.
Maria Vlaar, in: De Standaard 5 mei 2017
(https://mariavlaar.com/2017/08/02/alfred-birney-recensie-en-interview/).
Winnaar van de Libris Literatuurprijs 2017
Een toneelbewerking gaat eind 2019 in première.

Fragment, p. 16 - 19
Je nam me dus mee uit. Het was op een doordeweekse avond, op een
dinsdag, zo’n dag waarop vrijwel geen hond naar de bioscoop ging. We
namen de bus in Voorschoten, stapten uit bij station Den Haag
Staatsspoor en liepen van daar naar bioscoop Odeon aan de
Herengracht. Er speelde een Amerikaanse film waarin vijf ter dood
veroordeelden hun laatste kans op gratie kregen als ze een belangrijke
professor uit Vietnam zouden bevrijden. Het gespuis maakte de jungle
van Vietnam onveilig op hun motorfietsen. Een voor een gingen ze
eraan, maar de professor werd gered. Gebiologeerd keek je naar het
doek, met nog een paar eenzame simpele zielen, die verspreid over de
filmzaal zaten. Je was een jaar of vijfenveertig, je had de leeftijd bereikt
voor reflectie, voor zelfinzicht, maar je zat als een jochie naast een
zoon die een gruwelijke hekel had aan motorfietsen, die zijn ogen
dichtkneep als er iemand aan flarden werd geschoten of iemand
ondersteboven aan een liaan werd geslingerd en werd gespietst aan
een schild met puntige bamboesperen. Doeltreffende boobytraps
maakten die Vietnamezen! Hoe gruwelijk ook, ik koos heimelijk partij
voor de onderdrukten, voor mijn zogenaamde broertjes op het witte
doek, terwijl jij de kant koos van die stomme yankees. Ik voelde me
ongemakkelijk naast je, en misschien voelde jij je ook wel
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ongemakkelijk naast mij. We zwegen onderweg in de bus terug naar Voorschoten. Ongetwijfeld was
het jouw bedoeling geweest om mij uit mijn isolement in die zelfmoordflat van je te halen, waar ik
overdag niets anders deed dan naar de radio luisteren terwijl jij naar je werk was en ik bij god niet wist
wat ik met mijn leven moest. Wat een afgrijselijke forensenbuurt was dat: drie portiekflats in een Uvorm aan de Puccinidreef in een dorp tussen Leiden en Den Haag, bevolkt door eenzame mannen en
vrouwen, forensen die elkaar op straat niet durfden
aan te spreken en ’s avonds in hun eentje televisie zaten te kijken.
Zeg, Pa, het leven is nog altijd zo in Holland. Dank voor je keuze voor dit koude land, waar het goed is
zolang je geen warmte zoekt. Wijs van je om je laatste jaren in Spanje te slijten. Of is het uit lafheid?
Ben je bang dat wij je wat aan komen doen? We zijn nog altijd met
ons drieën, makker. Alleen wat groter en sterker dan toen we
knaapjes waren. Ik ben een redelijke jiujitsuka, Phil is een
moordmachine met een paar zwarte banden uit verschillende
gevechtsdisciplines en Arti is een straatvechter. Nou, daar ben je
mooi klaar mee. Ik hoorde dat jij in je laatste Hollandse jaar in die
andere zelfmoordwijk, die van Haarlem-Zuid, met een bijl onder je
bed hebt geslapen. Je was namelijk bang dat Arti jou de hersens
in zou komen slaan. Ik hoorde het van Ma en zij had het van een
van je dochters, waarschijnlijk van Mil, je lievelingetje dat de naam
kreeg van de een of andere Australische jeugdliefde van je op
Java. Achteraf gezien heb je nog geluk gehad dat ik zo laat in mijn
leven gevechtskunst ben gaan beoefenen. Ik ben niet
moordzuchtig, Pa, maar je hebt het wel verdiend om alsnog door
mij eigenhandig het ziekenhuis in te worden geslagen. Een
kwarteeuw lang zuchten onder jouw rigide tucht en paranoia en
vervolgens een kwarteeuw lang aan een onvoltooid boek daarover
werken lijkt een aardige balans, maar ik had liever een halve eeuw
compleet geleefd en een jaartje in de gevangenis gezeten wegens
ernstige mishandeling van een oud-marinier. Helaas ben ik een
edel mens, die de zachte weg bewandelt van de samoerai met de
pen en die met zijn gitaar mensen tevreden doet glimlachen. En
helaas ben ik een van die nieuwsgierige naturen die zo naïef zijn
te denken een volslagen gekke fascist te kunnen doorgronden.
Misschien verdien je het ook wel, al is het maar dat jouw papieren standbeeld die leugenachtige
Nederlandse geschiedenis een smoel kan geven.
Een regisseur beitelt aan het einde van zijn film de koppen van de helden in de wolken:
THE END
(met bombastisch muzikaal slot)
Je hebt vast weleens je eigen smoel in die wolken gezien, in die jongensdromen van je. Maar de
hemel in oorlogsfilms, waar helden naar afreizen, die bestaat alleen in Hollywood, Pa.
Toen ik twaalf was gaf je me een pen, een echte vulpen, een Hoover, met inktpot en een inktlap. Je
gaf me die pen uit schuldgevoel, nadat je me de trap op en af en weer op had geschopt in die
ellendige eengezinswoning van ons daar ergens in dat Den Haag-Zuidwest, een goedkope wijk die
een eeuw later wordt bevolkt door de paria’s van de maatschappij.
Toch wist je wat je deed door mij die pen te geven. Je zag meer in me dan je ooit had laten blijken,
met die indirecte Aziatische maniertjes van je. Verder overstelpte je me in mijn twaalfde jaar met
boeken over de oorlog. Veel zwart-witfoto’s van vliegdekschepen, straaljagers, bommenwerpers. Ik
kon er werkelijk geen schoonheid in ontdekken, Pa. Later, veel later, bleken die geschiedenisboeken
geen van alle te deugen. Propagandazooi. Verheerlijking van de technische vooruitgang van
moordmachines. Verhullende termen voor een koloniale oorlog: de Politionele Acties. Geen
wetenschapper, journalist of schrijver die dat uit die flutschoolboeken krijgt. Voor Neerlands koloniale
geschiedenis hebben ze aparte boekenkasten ingericht. Er zijn er trouwens nogal wat die vinden dat
onze geschiedenis begint bij WO II. Voor die lui is de rest ‘antieke geschiedenis’. En daar moet ik dan
tussen leven. Wat een straf is dat. Ze denken dat de Tweede \Wereldoorlog ophield op de 5de mei in
het jaar 1945. Dat klopt ja, voor Nederland achter de duinen.
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Opdracht 4
1

Hoe zie jij de rol van de vader in dit boek? Vul het schema in.
Let op: Er zijn meer mogelijkheden.

Rol
streng
zorgzaam
liefdevol
behulpzaam
onverschillig
vijandig
als een
voorbeeld
afstandelijk
begripvol
overheersend
nog anders,
namelijk ...
2

Motivatie

Hoe ziet de zoon, Alfred Birney, de rol van zijn vader? Vul het schema in.
Let op: Er zijn meer mogelijkheden.

Rol
streng
zorgzaam
liefdevol
behulpzaam
onverschillig
vijandig
als een
voorbeeld
afstandelijk
begripvol
overheersend
nog anders,
namelijk ...

3

Ja / Nee

Ja / Nee

Motivatie

Alex Boogers: Onder een hemel van sproeten

Schrijver
Titel en eventuele
ondertitel
Uitgever
Jaar van uitgave
Aantal pagina’s
Flap- of rugtekst

Alex Boogers
Onder een hemel van sproeten
Uitgeverij Podium, Amsterdam
2017
374
2009. Amerika heeft zojuist zijn eerste zwarte president gekozen. Voor een
korte periode lijkt er iets van hoop te ontstaan in de wereld. maar voor de
zwarte Harvey is die ene dag precies hetzelfde als alle andere. In zijn
troosteloze wijk vecht iedereen om te overleven. Zo ook zijn buurmeisje
Amy, die een verschrikkelijk geheim met zich meedraagt. De enige die ze
vertrouwt is Jacob, een oude man wiens dierbaarste herinneringen zijn
gestorven met zijn vrouw.
Ouderdom en jeugd, zwart en blank, volks en elitair: Alex Boogers schept een
universum vol tegenstellingen.
Onder een hemel van sproeten – een confronterende roman over afkomst,
vriendschap en vergelding.
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Alex_Boogers
http://www.uitgeverijpodium.nl/Auteurs/author/11/Alex-Boogers
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=boog012
https://www.trouw.nl/cultuur-media/alex-boogers-probeert-het-zwaard-en-depen-in-evenwicht-te-houden~b4d0f0af/
Je blijft als lezer betrokken bij de personages en daardoor ook bij de
thematiek: hoe uitzichtloosheid mensen ergens toe aanzet, hoe iedereen min
of meer product is van zijn omgeving, hoe vergelding soms nodig is, terwijl het
tegelijkertijd niets oplost. Dat had allemaal wat minder expliciet gemogen van
mij, maar wellicht is dat ook een kwestie van smaak.
Maar wie een lezer 376 bladzijden lang behoorlijk kan boeien, doet toch het
belangrijkste wat een schrijver moet doen: de lezer erbij houden. Dat is in
ieder geval gelukt.
Teunis Bunt, op http://teunisbunt.blogspot.com/2018/08/onder-een-hemel-vansproeten-alex.html.

Bijzonderheden

Fragment, p. 9 - 13
Het begon met een afwijzing.
Ik lag bij mijn moeder op haar borst, na een bevalling van
drieëntwintig uur. De verloskundige had haar met een opgeluchte en
vreugdevolle blik aangekeken, maar het was mijn vader die als eerste
sprak: ‘Dat gedrocht is niet van mij.’ Daarna verliet hij de kraamkamer.
Ik was te groot en te zwart, zei mama, en ik had geen karakteristieke
familietrekken die mijn vader kon herkennen. Hij was lichtgekleurd,
verfijnd, pezig, en hoewel mama donkerder was dan hij, was ook zij
slank, met de armen en benen van een balletdanseres, en een hoog,
rimpelloos voorhoofd, zoals Nefertiti, de koningin van het oude
Egypte.
‘Papa was vooral bang,’ zei mama. In de jaren daarna gaf hij mij veel
namen, maar nooit die van zoon, en ook noemde hij mij niet bij mijn
echte naam. Mama zegt dat ik me dit onmogelijk kan herinneren,
maar dat ligt eraan, denk ik. Als iemand hard en lang genoeg iets bij
je naar binnen ramt, laat dat een litteken na, een stempel, een afdruk.
Hoewel je niet meer precies weet hoe je eraan bent gekomen, blijft
het weefsel hard, stug en weinig elastisch. Het gevoel dat je had toen
je het litteken kreeg zit in het weefsel opgesloten, en dat blijft bij je.
Dat voel je. Je kunt het lezen, als braille. Je geeft het gevoel door aan
je kinderen. Het wordt een erfenis, zoals de striemen op de ruggen
van onze voorouders. Je wordt er elk moment weer aan herinnerd.
Mama zei: ‘Je bent mijn knappe jongen.’
[...]
Wij woonden in een flat die zou worden afgebroken om plaats te
maken voor het zoveelste nieuwbouwproject. Veel flats waren al
tegen de vlakte gegaan. In onze flat woonden ook blanke gezinnen,
die volgens mijn vader te stom en te armoedig waren om een normaal
huis te betrekken, anders woonde je als witte niet hier, tenzij je een
Pool was.
In onze wijk woonden vooral Turken, Marokkanen, Surinamers en
Antillianen, en die wisten niet beter, zei mijn vader, want zij hadden de
laagste baantjes, als ze al werkten.
Toen ik op de kleuterschool zat bleef mijn vader steeds vaker van
huis, en als hij thuiskwam was hij dronken en begon hij wild met
mama te zoenen, die daar op dat moment helemaal geen zin in had,
en dan gooide hij haar op bed of op de bank en brulde: ‘]e houdt toch
van baby’s? Wil je er nog een? Kom dan! Kom maar hier, vieze slet!
]e bent net zo stom als al die andere wijven!’
Ik zat onder de tafel en trok de franje van het kleed een beetje naar
mij toe, zodat niemand mij zag, maar ik hoorde hoe mama huilde en
© THIEMEMEULENHOFF, 2019

12

Lesbrief literatuur ‘Vaders’

oktober 2019

kreunde, en als ze niet deed wat mijn vader beval, gaf hij haar een klap, en dan hoorde ik
‘bonkebonkebonk’ en het zachte gekreun van mama, die zich gedroeg als een lappenpop en zich in
elke richting liet bewegen. Als ze klaar waren liep mama wijdbeens naar de badkamer, en ik hield mij
stil en wachtte tot mijn vader op de bank in slaap was gevallen. Dan kroop ik naar mama toe, hield zij
mij stevig vast en drukte me tegen haar borst.
‘Het blijft niet zo,’ fluisterde ze, en ze wiegde mij zachtjes heen en weer, en daarna bracht ze me naar
bed en zei: ‘Ga maar slapen, lieverd.’ Maar ik kon niet slapen. Ik was bang dat mijn vader wakker zou
worden en dat alles weer van voren af aan zou beginnen. Het ritueel
herhaalde zich zo’n drie keer in de week. Soms stond hij met zijn
slungelige lijf, zijn zweterige gezicht en diepe frons, zijn plukkerige
afro en zijn kroezige baard over mij heen gebogen en bekeek hij mij
alsof ik een aandoening was. Overdag deed ik mijn best om niet door
hem gezien te worden.
‘Als ik je niet zie of hoor, dan weet ik dat je me respecteert,’ zei hij. In
de meeste gevallen negeerde mijn vader mij, en vaak was hij al weg
als ik wakker werd, en als ik niet gewekt werd door het tumult in huis,
lag ik alweer in bed voordat hij thuiskwam.
Op avonden waarop ik niet kon slapen zag ik hoe hij mama op de grond drukte en dan kroop hij weer
over haar heen en zei: ‘Van wie is die zwartjoekel? Nou? Welke kraai is hier stiekem naar binnen
gevlogen? Zeg het snel Zeg het me, godverdomme!’
In het begin schreeuwde mama: ‘Geen ander. Geen. kraai! Echt niet. Waarom geloof je mij niet!’, Maar
hoe harder mama schreeuwde, des te harder sloeg hij haar, en daarom zei ze op een bepaald
moment niets meer. Ze zoog haar lippen naar binnen en draaide haar gezicht van hem weg terwijl hij
zijn hand tegen haar keel hield en hijgde: ‘Voel je dit! Zeg het dan! Voel je dit!’ En dan scheurde hij
haar jurk en duwde hij zijn heupen een aantal keer tegen haar naakte lijf aan terwijl hij tegen haar
bleef praten. Hij hijgde en praatte, hijgde en praatte. Daarna verdween ze weer naar de badkamer.
Ik weet niet precies hoe oud ik was toen ze voor het eerst tegen me zei dat ik mij nergens iets van
moest aantrekken. Ik begreep daar niets van. Probeerde ze mij te sussen? Wist mama hoeveel woede
ik in mij had?
‘Ik weet dat het moeilijk is. Bedenk dat je alleen maar gebroken kan worden als je gelooft in de slechte
dingen die iedereen over je zegt. Hoor je me, lieverd?’
Toen ik negen was paste ik niet meer onder de tafel en besloot ik om niet meer in mijn kamer te
blijven als mijn vader dronken thuiskwam. Ik hoorde de bank kraken en mijn moeder trapte tegen de
salontafel. Een glas viel aan diggelen. Ik liep de woonkamer in en brulde: ‘Nee, nee, nee!’ Mijn vader
stopte heel even, hield zijn elleboog tegen mama’s borst gedrukt en keek om. ‘Wat moet je,
mestkever!’ brulde hij. ‘Verdwijn uit mijn ogen!’ Maar ik bleef in het midden van de woonkamer staan,
en toen hij zich weer omdraaide, sprong ik op zijn rug, hield ik mijn arm rond zijn nek, vouwde mijn
andere arm om mijn vuist en trok die zo hard mogelijk aan. Ik hoorde mijn vader hijgen en kreunen, en
ondanks dat hij mij probeerde te grijpen liet ik niet los en klemde ik mijn knieën rond zijn lijf als een
aapje dat prompt op zijn rug was gesprongen. Mijn moeder kroop onder hem vandaan. Ik zag dat de
scherven krassen hadden gemaakt in haar huid, maar ze gaf er niet om en ze stond op, waardoor het
leek of ze oorlogskleuren op haar armen had geverfd, zoals indianen dat doen. Mijn vader draaide
zich op zijn rug, pakte mij bij mijn haren en sloeg met zijn vuist in mijn gezicht, zodat ik op de grond
viel. De geluiden werden dof en de woonkamer begon te draaien. Op dat moment sloeg mama hem
met een kandelaar tegen zijn hoofd.
De stilte die daarop volgde maakte mama angstig. Ze dook naar mij toe en graaide mij van de grond,
maar ik was toen al veel te groot en te zwaar voor haar.
‘Zeg wat!’ schreeuwde ze toen ze naast me neerknielde. ‘Zeg wat!’ En ik zag hoe mijn vader op de
grond lag. Een rode stip naast zijn hoofd vloeide uit in de vloerbedekking en werd groter en groter,
totdat het een plas werd, die langzaam door het tapijt werd opgezogen, en daarna dacht ik aan alles
wat mama had gezegd, en ook aan wat mijn vader had gezegd. Nadat de buren de politie hadden
gebeld, omdat ze het gestommel, het geschreeuw en het geluid van gebroken glas hadden gehoord,
namen de agenten mama en mij mee, eerst naar een ambulance die even later voor de deur
verscheen, en toen naar het ziekenhuis. Mijn vader werd met een andere ambulance meegenomen.
en daar ontwaakte hij. De agent die was meegereden vertelde ons later dat mijn vader meteen wild
om zich heen begon te schoppen en slaan. Daarna werd hij weer duizelig en toen kalmeerde hij, en
de agent had gezegd: ‘We zijn nog niet klaar met u.’
Misschien gebeurde het daar, in de woonkamer, kort nadat mijn vader mij had neergeslagen, of later,
toen de agenten tegen mama en mij zeiden dat mijn vader ons niet meer zou lastigvallen, of nog later,
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toen mama en ik onder toezicht van de staat kwamen te staan. Toen dacht ik aan wat mama had
gezegd dat ik moest bewaren wie ik was, diep van binnen, en daarna kreeg ik geen woord meer over
mijn lippen. Vanaf dat moment sprak ik niet meer, en hoe langer ik erover nadacht, hoe beter het leek
te kloppen. Mijn woorden brachten ongeluk en ellende. Het had geen zin om iets te zeggen. Toen ik
voor het eerst opstond tegen mijn vader en ‘NEE, NEE, NEE!’ brulde, resulteerde dat in geschreeuw,
geweld en bloed, en daarna heb ik mijn vader nooit neer gezien.
‘De bron van alle ellende,’ had hij mij genoemd, en ik geloofde dat hij gelijk had, want na mijn
geboorte begon hij met drinken en stopte mama met lachen.
Opdracht 5
1

Hoe zie jij de rol van de vader in dit boek? Vul het schema in.
Let op: Er zijn meer mogelijkheden.

Rol
streng
zorgzaam
liefdevol
behulpzaam
onverschillig
vijandig
als een
voorbeeld
afstandelijk
begripvol
overheersend
nog anders,
namelijk ...
2

Motivatie

Hoe ziet de zoon, Harvey, de rol van zijn vader? Vul het schema in.
Let op: Er zijn meer mogelijkheden.

Rol
streng
zorgzaam
liefdevol
behulpzaam
onverschillig
vijandig
als een
voorbeeld
afstandelijk
begripvol
overheersend
nog anders,
namelijk ...

4

Ja / Nee

Ja / Nee

Motivatie

Jaap Robben: Zomervacht

Schrijver
Titel en eventuele
ondertitel
Uitgever
Jaar van uitgave
Aantal pagina’s

Jaap Robben
Zomervacht
De Geus, Amsterdam
2018
316
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De dertienjarige Brian woont bij zijn vader op een afgelegen terrein
in een caravan. Brians verstandelijk en fysiek beperkte broer Lucien
brengt zijn dagen door in een instelling.
Een renovatie tijdens de zomer maakt het noodzakelijk dat Lucien
elders wordt opgevangen. De vader, vooral gemotiveerd door de in
het vooruitzicht gestelde vergoeding, haalt Lucien naar de caravan
en maakt de jonge Brian verantwoordelijk voor de verzorging van
zijn broer.
Maar hoe praat je met iemand die niet spreekt? Hoe zorg je voor
iemand van wie je niet weet wat hij nodig heeft? Hoe maak je de
juiste keuzes als je zelf nog zo veel moet ontdekken?
https://jaaprobben.wordpress.com/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jaap_Robben
https://www.gelderlander.nl/nijmegen/jaap-robben-werkte-driejaar-aan-zomervacht-vaak-in-cafeetjes-anders-is-het-zoallenig~a4547633/?referrer=http://int.search.myway.com/search/G
Gmain.jhtml
Brian en Lucien komen nooit echt helemaal bij elkaar, maar dat er
bij Brian een gevoel van zorgzaamheid ontstaat is onmiskenbaar.
Dat blijkt ook uit hoe het boek eindigt. Op een groot drama wordt
niet meer teruggekomen, Selma wordt niet meer bezocht, maar
Brian maakt zich druk om Lucien, en daarmee wordt Lucien toch nog
een object van liefde, in plaats van een hinderlijk klusje.
De taal van Robben is eenvoudig en makkelijk te volgen, het
perspectief is steeds bij Brian, zodat alles begrepen wordt vanuit een
kinderblik. Dat maakt dat dit boek, met moeilijke onderwerpen en
dilemma’s zich uitstekend leent om met een klas op de middelbare
school te lezen. Het zou echter ook niet vreemd zijn als dit boek een
even groot publiek vindt als Birk, het vorige boek van Robben, dat
een groot kassucces was.
Erik-Jan Hummel, op: https://www.tzum.info/2018/08/recensiejaap-robben-zomervacht/.

Bijzonderheden

Fragment, p. 23 - 29
De zon staat hoog. Onze kleine schaduwen moeten zich haasten om ons
bij te houden. In een hoek van het parkeerterrein hurken werkmannen bil
hun busjes. Een van hen klokt in één keer een fles water zo goed als leeg,
het overgebleven bodempje giet hij bij zijn buurman in de nek. Een andere
kerel hurkt ernaast, klapt witte wolken van zijn handen en scheurt
vervolgens een stuk van de homp brood die tussen hen op een plastic tas
ligt.
‘Hebt u een momentje?’ Ik heb niet meteen door dat de stem het tegen
ons heeft. ‘Meneer Chevalier?’ Er komt een man met een map in zijn
linkerhand achter ons aan.
‘Wie vraagt dat?’
‘Hoe bedoelt u?’
‘Wie je bent?’
Onder zijn kin heeft de man nog een kin. En daaronder nog een. ‘Santos’,
hijgt hij. Ter begroeting steekt hij zijn hand uit naar pa. ‘Ik ben sinds kort
de unitmanager hier.’
‘Zozo, de unitmanager ...’
‘Ik begreep van de receptie dat de vader van Lucien bij hem op bezoek
was.’ Het klinkt alsof het over iemand anders gaat.
‘Wij gingen er eigenlijk ehh ...’ Pa drukt op het knopje van zijn autosleutel
om de deuren te ontgrendelen. Maar de wagen staat te ver weg om de lampen ongeduldig te laten
knipperen.
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‘Ik zal het kort houden. Het gaat om Lucien.’
‘Dan moet je bij zijn moeder wezen.’
‘We hebben inderdaad met uw vrouw ge…’
‘Ex-vrouw.’
Pa vouwt zijn armen over elkaar, het leer van zijn mouwen kraakt in de ellebogen.
‘Pardon. Natuurlijk. Uiteraard. Uw ex-partner.’
‘Als het over poen gaat, moet je bij haar wezen.’
‘Het gaat om iets anders.’
‘Daarvoor moet je ook bij haar wezen.’
In een container verderop dreunt puin na dat vanaf de bovenste etage in een stortkoker is gekieperd.
‘Uit het dossier van Lucien begreep ik evenwel dat u de ouderlijke macht deelt.’
‘Moet je luisteren,’ zegt pa. ‘We hebben onze jongens netjes verdeeld.’ Hij buigt zich naar Santos toe.
‘Het was haar keus. Zij Lucien. Ik Brian.’
‘Het gaat over de zomerweken,’ zegt Santos aarzelend. ‘Omdat uw ex-partner zelf niet in de
gelegenheid is, gezien haar huwelijksreis, gaf zij ons te ...’
‘Huwelijksreis?’
‘Gaat mijn moeder trouwen?’
‘Ehm ... Ja toch?’ Hij slaat de map open en klapt hem meteen weer dicht. ‘Dat is de informatie die ik
van haar gekregen heb.’
‘Met Didier?’ vraag ik. ‘Is dat trouwen al geweest?’
‘Ik vermoed van wel.’ Hij houdt de map als een schild voor zijn borst. ‘Ik heb begrepen dat ze vier
weken op huwelijksreis zijn.’
‘Víér weken?’ Pa lacht met veel oh-oh-oooh, zoals hij dat ook doet wanneer iemand een schommel in
zijn gezicht krijgt bij America’s Funniest Home Videos.
‘Mijn excuses, ik nam aan dat u daar beiden van op de hoogte zou zijn.’
‘En terwijl zij ergens op het strand ligt, laat ze Lucien hier droogkoken.’
‘Zo zou ik het niet formuleren,’ zegt Santos.
‘Heeft zijn moeder jou gevraagd om ons dit te vertellen?’
‘Nee, nee. Zeker niet. Mijn vraag betreft de verbouwing. U zult zelf ook ervaren hebben dat de
noodzaak om de voorzieningen te moderniseren hoog is.’ Santos is opgelucht dat hij zich kan
vasthouden aan zijn verhaal. ‘De indeling stamt nog uit de tijd van de broeders. Nu is het meer een
ziekenhuis dan een woongemeenschap. Eigenlijk hadden we in mei al klaar willen zijn, maar je komt
toch altijd voor verrassingen te staan. Zelfs al hadden we het ruim gepland. De meest mobiele
bewoners konden we tijdelijk bij zusterorganisaties in de regio onderbrengen. Maar die hebben hun
capaciteit ook zelf weer nodig. Hier is nog steeds een groot tekort aan bedden. Dus mijn vraag is: zou
u Lucien deze zomer thuis willen opvangen?’
‘Hohoho.’ Pa houdt zijn handen omhoog. ‘Wij wippen hier af en toe binnen. Die jongen weet
nauwelijks wie wij zijn. En dan zou hij een zomer bij ons moeten liggen? Wij wonen klein. Twee
honden. Brai. Ik. En trouwens ...’ Hij ritst zijn jas dicht en weer half open, snuift. ‘Ik moet werken.’
‘Goed.’ De unitmanager glimlacht een glimlach zonder mening. ‘Dat is helder.’
‘Mogen de ouders jullie fouten zeker weer oplossen.’ Pa wiekt de autosleutel aan zijn sleutelring om
zijn wijsvinger. ‘Dat krijg je als je de goedkoopste aannemer kiest.’
‘Nou, dat laatste is beslist niet het geval,’ weert Santos af. ‘Die mensen leveren erg goed werk. De
aannemer snapt de urgentie van de situatie. Hij is heel toeschietelijk geweest om voor de ouders die
bijspringen een potje beschikbaar te stellen.’
Santos kijkt op zijn horloge. ‘Dank u wel voor uw tijd. Ik ga op zoek naar andere oplossingen.’ Hij
neemt afscheid met een nauwelijks zichtbaar knikje. ‘O ja, de moeder van Lucien is momenteel niet
bereikbaar, dus wij kunnen haar niet laten weten waar we Lucien onderbrengen. Zal ik u op de hoogte
houden van ontwikkelingen omtrent Lucien?’
‘Wat?’
‘Of wij aan u moeten laten weten waar we Lucien onderbrengen?’
‘Jajaja,’ zegt pa. ‘Tuurlijk, tuurlijk. Graag.’
Santos trekt een pen uit de borstzak van zijn blouse en krabbelt wat op een overvol memopapiertje.
‘Wat zit daarin, zeg maar?’
‘Waarin?’
‘Dat potje. Van de aannemer.’
Santos klapt de ordner open en drukt het gele velletje op de binnenflap. ‘Veel ouders nemen
noodgedwongen verlof op of vakantiedagen om hun kind thuis op te kunnen vangen. Er komen vaak
onvoorziene extra kosten bij. De aannemer komt hun op deze manier financieel iets tegemoet.’
En terwijl Santos alweer verder wil lopen naar de ingang vraagt pa: ‘Hoeveel is zo’n betaling?’
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‘We noemen het nadrukkelijk een vergoeding, een tegemoetkoming.’
‘Hoeveel houdt dat dan in?’
‘Dat heb ik niet precies paraat. Het hangt af van de periode.’
‘Ongeveer is ook goed.’
‘Iets meer dan tweehonderdachtendertig euro.’
‘Per?’
‘Wat?’
‘Per maand?’
‘Nee, per week.’ Santos wijst richting de hoofdingang. ‘Ik moet nu helaas echt verder.’
‘Belangrijkste is dat mijn jongen een goede plek krijgt, toch?’
‘Dat staat altijd voorop,’ zegt Santos. ‘Daar zorgen wij met elkaar voor.’
Pa zet zijn vuisten in zijn zij, vouwt zijn armen dan toch weer over elkaar. ‘En als wij hem nou tóch een
tijdje bij ons nemen?’
‘Dat is vriendelijk van u. Maar ik kan nog wel wat externe lijntjes voor Lucien uitwerpen.’
‘Een maandje moet wel lukken.’
Santos lijkt een beetje duizelig van het gesprek. ‘U geeft zojuist aan dat u daar de ruimte niet voor
hebt. Ook vanwege uw werk. En dat Lucien met name vertrouwd is met zijn moeder.’
‘Dat ik hier minder kwam, lag aan haar. Daar mag Lucien toch niet de dupe van worden?’
‘Absoluut waar, een kind moet zo min mogelijk lijden onder conflicten tussen ouders.’
‘Ik blijf zijn pa, niet dan? En het is toch ook mooi voor mijn jongens?’ Onverwachts trekt pa me aan
mijn nek tegen zich aan en knokkelt met zijn vuist over mijn hoofd. ‘Deze heeft de hele zomer vrij.
Beter kan Lucien het niet krijgen.’ Ik vecht me uit zijn greep.
‘Luister, laat ik open met u zijn,’ begint Santos stellig, aarzelt dan. ‘Die financiële ondersteuning ... die
mag in geen geval het motief zijn om Lucien in huis te halen. En ehm ...’ Maar er komt niks meer.
‘Lucien is mijn zoon! En Brai heeft vakantie. Dus aandacht verzekerd.’
‘En uw werk? Uw zoon heeft continue nabijheid nodig. En de woonsituatie die u schetste?’
‘Je overviel mij. Maar voor je eigen kind staat altijd een bed klaar. Desnoods slaap je zelf buiten. Het is
toch prachtig als die jongens elkaar weer eens wat langer zien?’
Santos en pa lijken allebei te wachten op een antwoord van de ander.
‘Afgesproken dus?’
Santos negeert zijn uitgestoken hand en rommelt tussen de papieren. ‘Ik moet dit intern
terugkoppelen. En wat formele procedures doorlopen.’ Zijn roze directeursvingers trekken een los vel
uit de map, hij bekijkt de voorkant, draait het om. ‘Staat uw actuele telefoonnummer
nog in ons systeem?’
Pa kijkt mee terwijl hij de cijfers opsomt. ‘Is die laatste een zeven of ’n een?’
‘Zeven, zei u toch?’
‘Dit is een zeven.’ Pa trekt de pen uit zijn hand en krast er een grote
zeven boven. ‘En dan moet je naar Chevalier vragen.’
‘Goed.’ Nu schudt Santos wel kort de hand die pa hem aanbiedt. ‘U
hoort van me.’
Beheerst rijdt pa het terrein af, doet zijn knipperlicht aan als we de
hoofdweg op draaien. Verderop laat hij zelfs iemand voorgaan. ‘Die
paar weekjes,’ zegt hij zacht terwijl niemand anders ons kan horen. ‘Is
toch mooi voor jullie twee? En hoe moeilijk kan dat zijn? Je broer ligt
wat in zijn bed. Om de paar uur een appelmoesje naar binnen lepelen,
nog eentje als hij trek heeft. Beetje drinken uit zijn fles. Staat allemaal
op zo’n schema. Onder de douche als hij een luier vol heeft.
Waarschijnlijk kakt hij op de minuut precies, dan zetten we hem op de
pot tot het eruit valt. Hij heeft toch tijd genoeg. Regel ik een televisie bij
zijn bed, kan hij daar tussendoor naar kijken. En hopla, alweer avond.
Washandje over zijn gezicht, vreetsteentjes poetsen en tukken.
Simpel, toch?’
‘Hmm-hhh.’
Op het asfalt ligt een pizza van konijn. Vogels vliegen op van de
platgereden ingewanden als onze auto nadert. Kraaien biijven het
langste doorpikken en durven als eerste terug de weg weer op. Voor konijnen die alleen een tikje
hebben gehad, remt pa meestal. ik moet dan uitstappen en gaan kijken of er niet te veel insecten rond
de ogen krioelen. Dan pak ik ze bij hun oren of achterpoten en leg ik ze in de laadbak. Thuis gaan ze
in de vriezer voor onze honden.
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Opdracht 6
1

Hoe zie jij de rol van de vader in dit boek? Vul het schema in.
Let op: Er zijn meer mogelijkheden.

Rol
streng
zorgzaam
liefdevol
behulpzaam
onverschillig
vijandig
als een
voorbeeld
afstandelijk
begripvol
overheersend
nog anders,
namelijk ...
2

Motivatie

Hoe ziet de zoon, Brian, de rol van zijn vader? Vul het schema in.
Let op: Er zijn meer mogelijkheden.

Rol
streng
zorgzaam
liefdevol
behulpzaam
onverschillig
vijandig
als een
voorbeeld
afstandelijk
begripvol
overheersend
nog anders,
namelijk ...

5

Ja / Nee

Ja / Nee

Motivatie

Jolande Withuis: Raadselvader

Schrijver
Titel en eventuele
ondertitel
Uitgever
Jaar van uitgave
Aantal pagina’s
Flap- of rugtekst

Jolande Withuis
Raadselvader. Kind in de Koude Oorlog
De Bezige Bij, Amsterdam
2018
254
De bekende schaakjournalist Berry Withuis (1920 - 2009) werd grootgebracht
in een gereformeerd gezin. Als twaalfjarige raakte hij zijn geloof in God kwijt.
Later werd hij communist en redacteur van het dagblad De Waarheid. Zijn
dochter Jolande groeide op met haar vaders politieke overtuiging, maar
ontwikkelde zich als volwassene tot een vermaard critica van het
communisme. De breuk met haar afkomst opende voor Withuis de weg naar
het schrijverschap en de wetenschap, maar leidde tegelijkertijd tot een
verwijdering tussen haar en haar vader. Na zijn dood kon ze zich er niet bij
neerleggen dat de man die zij als kind had vereerd, zich als persoon
nauwelijks had laten kennen. Met behulp van onder meer zijn BVD-dossier
reconstrueert ze in Raadselvader zijn levensgeschiedenis.
Withuis’ scherpe en ontroerende ontleding van de verhouding tot haar vader
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weerspiegelt onze recente wereldgeschiedenis en biedt de lezer een blik van
binnenuit op de Koude Oorlog: ‘Ik was vijf en wist: wij zijn de vijand.’
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jolande_Withuis
https://www.volkskrant.nl/mensen/socioloog-jolande-withuis-het-idee-dat-hetleven-van-jou-is-daar-heb-ik-niks-van-meegekregen-in-mijnopvoeding~bc28438a/
https://sociologiemagazine.nl/artikel/interview-jolande-withuis
Een biografie is Raadselvader niet geworden. Het zal Withuis’ streven ook niet
zijn geweest. Maar juist met het gefragmenteerde portret dat ze nu aflevert,
schept ze een beklemmend beeld van een noodgedwongen met
geheimzinnigheid omgeven leven in de sekte die de CPN was.
De verbazing en verontwaardiging achteraf zijn nooit ver weg in Raadselvader.
Al is Withuis, tot 2014 onderzoekster bij het NIOD, niet uit op medelijden. Ze
begrijpt waarom de autoriteiten haar ouders in het oog hielden. Waar nodig
oordeelt ze genadeloos over ouders, haar vader in het bijzonder. Als kind
groeide ze op zonder het fundamentele gevoel van veiligheid. Bijna iedereen
zag de communisten als de vijand. Dat vergde een houding van voortdurend
op je hoede zijn, nooit verslappen. Iets voelen werd Withuis sowieso niet
aangeleerd. Zijn knuffels bewaarde vader voor de hond. Dat de vader zijn
dochter een keer vergat mee terug te nemen van een schaaktoernooi werd
voor hem een leuke anekdote. Het gezin stond op het tweede plan. De grotere
zaak telde. Persoonlijke ontboezemingen waren thuis min of meer taboe. Die
neigden al snel naar de zo verafschuwde weekheid. In de communistische
strijd ging het om de mensheid, niet om de individuele mens.
Paul van der Steen, in: Trouw, 25 februari 2018 (https://www.trouw.nl/cultuurmedia/jolande-withuis-schets-een-beklemmend-beeld-van-opgroeien-in-eencpn-gezin~be772cb6/).

Bijzonderheden

Fragment 1, p. 9 - 11
Kind van Berry
Zorg dat je in een café altijd met je gezicht naar de ingang gaat zitten en een tweede uitgang weet.
Dan zie je wie er binnenkomt, kun je altijd wegkomen en kunnen ze je niet onverhoeds in je rug
schieten.
Van de weinige expliciete levenslessen die mijn vader mij meegaf was
dit wel de belangrijkste. De les verbond de twee oorlogen die de sfeer
in ons gezin tekenden: de vorige oorlog, die ik niet had meegemaakt
maar die een breuk had gevormd in mijn vaders leven, en de Koude,
de oorlog die onze dagelijkse actualiteit was.
Voor mijn vader liepen die twee vrijwel naadloos in elkaar over, en voor
mij als kind was dat net zo. Ik wist niet beter. Een les van mijn vader uit
de oorlog paste ik zonder mankeren toe in het heden. Het was me
duidelijk dat wij in gevaar verkeerden, net als hij indertijd.
Ik ben in 1949 geboren in een communistisch gezin. Opgroeien in de
Koude Oorlog met een communistisch journalist als vader betekende
opgroeien zonder fundament van veiligheid. En dan was mijn vader
ook nog eens een verstrooid, excentriek persoon, wiens hoofd op de
zeldzame momenten dat hij niet aan politiek dacht meer bij zijn geliefde
schaakspel verkeerde dan bij zijn zoon en dochter.
Vermoedelijk zonder zich te realiseren hoe absoluut ik zijn woorden
opvatte, onderstreepte mijn vader met een tweede ervaringswijsheid
dat de Koude Oorlog elk moment kon omslaan in een echte, warme
oorlog:
Honger kun je bestrijden door water te drinken in combinatie met het roken van shagjes die je
rolt van peuken in krantenpapier.
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De term ‘Koude Oorlog’ kende ik als kind nog niet. Wat ik wel wist was dat de mensen om ons heen
ons als vijand zagen en dat we altijd op onze hoede moesten zijn.
Maar dit zijn constateringen achteraf.
Mijn vader was mijn held. Van jongs af aan. Ik straalde als tienjarige
wanneer schakers in het schaakcafé op het Leidseplein zeiden dat ze wel
konden zien dat ik een dochter van Withuis was; ik was trots als later de
kameraden in de CPN zeiden: ‘Ha, een kind van Berry.’
Tegelijk was en bleef hij voor mij een raadsel.
Thuis was de Oorlog de ijkschaal waarop mensen en gebeurtenissen
werden gewogen. Dat vond ik volkomen normaal. Maar toen ik een jaar of
twintig was, realiseerde ik me dat ik nauwelijks iets wist van wat mijn vader
zelf in de bezettingstijd had gedaan en meegemaakt.
Hetzelfde gold voor de CPN. Mijn vaders jaren als journalist bij De
Waarheid vormden het decor van mijn jeugd. Maar was hij belangrijk in de
partij? En waarom was hij van de redactie weggegaan? En wanneer was
dat eigenlijk? Waarom was hij schaakjournalist geworden in plaats van de
revolutionair die hij zei te willen zijn? Was hij in de schaakwereld gelukkig
geweest of was het een armzalig surrogaat? Was hij altijd communist
gebleven? Het waren vragen die ik hem maar deels waagde te stellen en
waarop ik nooit meer dan fragmentarische antwoorden kreeg.
Raadselachtig was ook zijn verhouding tot zijn Zutphense familie. Waarom
had hij zo’n moeizame relatie tot de oma en de tantes op wie ik dol was?
Hoe ver ik me de afgelopen veertig jaar ook van zijn politieke overtuiging heb verwijderd, nog steeds
komt soms opeens aan het licht hoe diep de krassen zijn die mijn vader in mijn ziel heeft gekerfd.

Fragment 2, p. 233 - 237
In 1993 viel mijn vader hard en pijnlijk in het zwaard van zijn eigen ideologie. Het zwaard had de vorm
van een mes en werd gehanteerd door twee Surinaamse Nederlanders.
Mijn vader was geen racist, dat spreekt. Hij sloeg dan ook geen alarm toen de twee forse, zwarte
heren die hem vanaf de metro hadden gevolgd, met hem mee het portiek van zijn flatgebouw in
glipten. Hoewel het tweetal overduidelijk niet behoorde tot de acht echtparen die in gebouw Nellestein
een flat huurden, drukte hij niet op alle bellen tegelijk maar alleen op de knop van de lift. Het duistere
duo stapte met hem in en stelde tussen twee etages in de rem in werking. Terwijl de een hem
vasthield, sneed de ander zijn colbertje open. Alsof ze beseften dat ze een oude communist
beroofden, zeiden ze erbij dat zijn geld bestemd was voor hun arme moeder in Suriname.
Ik ben grootgebracht met mijn vaders weerzin tegen fascisme, imperialisme, kapitalisme, kolonialisme
en racisme - de hele rits. De honderd jaar oude antislavernijklassieker De negerhut van oom Tom ried
hij mij als kind af als ‘sentimenteel’. Beter kon ik Anton de Koms Wij slaven van Suriname lezen,
waarvan Pegasus in de jaren zestig een nieuwe uitgave publiceerde. Uncle Tom is een tot het
christendom bekeerde slaaf, maar juist de christenen hadden het racisme de wereld in gebracht door
zwarten een ziel te ontzeggen, en de gereformeerde mannenbroeders hadden het Zuid-Afrikaanse
apartheidssysteem bedacht. De populaire jarenzestigfilm West Side Story werd bij ons thuis afgedaan
als een mierzoete vervalsing van de barre Amerikaanse werkelijkheid; dat ik hem toch heb gezien,
dank ik aan een jarig buurmeisje.
Braaf nam ik in 1972 een hoofdstuk voor mijn rekening van de vertaling die Pegasus
uitbracht van Angela Davis’ If they come in the morning. De op beschuldiging van onder
meer moord en samenzwering gearresteerde Black-Power-activiste was met haar
prachtige afrokapsel een typische jarenzestigheldin. Met de uitgave van haar boek werd
geld ingezameld voor het proces dat haar moest redden van de doodstraf die gouverneur
Ronald Reagan van Californië haar toedacht. Davis werd vrijgesproken en stond in 1980
en 1984 wederom tegenover Reagan, toen als presidentskandidate voor de Amerikaanse
communistische partij. Eind jaren tachtig besprak ik voor NRC Handelsblad haar
nieuwste boek. Het bleek een armzalige aaneenrijging van citaten van Marx, Engels en
Lenin. Davis ontpopte zich als een dogmatisch en antifeministisch communiste, die het
zwarte antisemitisme van dominee Jesse Jackson vergoelijkte.
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Mijn vader overleefde de Bijlmerlift. Hij werd niet vermoord. Zijn 73 jaar oude hart hield stand. Hij kon
ongedeerd zijn flat met op de voordeur de sticker: Kernwapenvrije Gemeente betreden.
Wat hij toen deed, weet ik niet. Ik heb hem over het voorval nooit gehoord. Hij was alleen. Mijn
moeder was een paar dagen weg. Stond hij te trillen op zijn benen? Ging hij naar bed? Kon hij
slapen? Zag hij in gedachten dat mes steeds weer over zijn borst glijden? Nam hij een
stukje kaas? Een kop koffie? Voor één keer een borrel? Barstte hij in huilen uit?
Hij pakte in elk geval niet de telefoon. Hij belde niet met zijn vrouw, zijn zoon, zijn dochter, een
schaakvriend, de politie of een dokter. Hij zocht geen troost bij buren. Toen mijn moeder na een paar
dagen thuiskwam, vertelde hij haar niets. Bij toeval vond ze in de vuilniszak een gescheurd jasje. Op
het politiebureau, waar ze hem heen sleepte, moest hij dikke fotoalbums vol zwarte mannen bekijken.
Nooit meer wat van vernomen.
Mij werd wat mijn vader was overkomen pas maanden nadien verteld, door mijn moeder, nadat mijn
tante Juut, in de naïeve veronderstelling dat ik wel op de hoogte zou zijn, tegenover mij was begonnen
over het plan van mijn ouders om naar Zutphen te verhuizen. ‘Onzin,’ reageerde ik, ‘kan niet kloppen.
Mijn vader naar Zutphen?! Kom nou ...’ Ikzelf keek toen met het oog op de toekomst al jaren naar
huizen in het stadje dat hij triomfantelijk achter zich had gelaten.
Maar het bleek waar, en mits ik hem nooit zou laten merken dat ik ervan wist, was mijn moeder bereid
de reden van de ommezwaai te onthullen: door een overval in de lift was mijn flamboyante vader
veranderd in een angstige man die zijn huis niet graag meer verliet.
Vóór de overval was hij nog in zijn eentje naar Salamanca gereisd, waar hij een bontgekleurd
certificaat behaalde voor een Curso Superintensivo de Lengua Española. Híj ging met de goedkope,
oncomfortabele Magic Bus in de hoop dat daarmee gastarbeiders zouden reizen, met wie hij dan
onderweg Spaans kon praten, liefst natuurlijk over het vreugdevolle feit van de verdwijning van
generalísimo Franco. (Zijn Spaans was twintig jaar eerder al nuttig geweest om bevriend te raken met
enkele gevluchte Chileense communisten.) Het jaar daarop haalde hij een niet minder fraai versierd
taaldiploma in Moskou. En nu durfde hij de straat nauwelijks nog op.
Maar wat precies had hem zo aangetast? Mijn vader was niet dom. Hoe verstrooid hij ook was, het
móet in hem zijn opgekomen dat zijn twee metgezellen niets goeds in de zin hadden. Ze hadden in
dat portiek niets te zoeken. Maar mijn vader was geen racist. Zo hóórde hij niet te denken. Was het
zelfcensuur waardoor hij zich blootstelde aan het scherpe mes van zijn zwarte broeders? Was
schaamte de reden dat hij zichzelf na zijn eenzaam avontuur medeleven ontzegde? En was dat dan
schaamte over zijn ideologische verblinding of over het feit dat hij zich niet had weten te verdedigen?
De hondenketting die hij sedert de oorlog in zijn broekzak droeg, had hem niet beschermd.
De aarzelingen die goedbedoelende kennissen en ikzelf tien jaar eerder voorzichtig hadden geopperd
bij hun voornemen om naar de Bijlmer te verhuizen hadden mijn ouders indertijd afgedaan met het
motto dat alleen wie angst uitstraalt wordt overvallen: ‘Dan lok je het als het ware uit.’ Bang hoorde hij
niet te zijn, maar was hij dat echt niet geweest?
Opdracht 7
1

Hoe zie jij de rol van de vader in dit boek? Vul het schema in.
Let op: Er zijn meer mogelijkheden.

Rol
streng
zorgzaam
liefdevol
behulpzaam
onverschillig
vijandig
als een
voorbeeld
afstandelijk
begripvol
overheersend
nog anders,
namelijk ...

Ja / Nee
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Hoe ziet de dochter, Jolande Withuis, de rol van haar vader? Vul het schema in.
Let op: Er zijn meer mogelijkheden.

Rol
streng
zorgzaam
liefdevol
behulpzaam
onverschillig
vijandig
als een
voorbeeld
afstandelijk
begripvol
overheersend
nog anders,
namelijk ...

6
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Ja / Nee

Motivatie

Manon Duintjer: We zijn verdwaald

Schrijver
Titel en eventuele
ondertitel
Uitgever
Jaar van uitgave
Aantal pagina’s
Flap- of rugtekst

Over de schrijver

Citaat uit een
bespreking

Manon Duintjer
We zijn verdwaald
Gloude, Amsterdam
2019
251
Hoe worden we wie we zijn? Komt er een moment dat we accepteren dat we
niet altijd de antwoorden krijgen die we nodig hebben?
Amsterdam eind jaren zeventig, Terwijl yoga en de Oosterse levensfilosofieën
hun intrede doen in het nuchtere Hollandse leven, besluit Kims vader, een
gevierd professor, zijn vrouw en dochter te verlaten en zijn geluk te beproeven
in India. Vanuit de Himalaya stuurt hij Kim kaartjes met apocalyptische
voorspellingen. Hierdoor ontwikkelt Kim, aangevuurd door haar moeder, een
allergie voor alles wat met spiritualiteit te maken heeft. Jaren later reist Kim
samen met haar vader naar India in de hoop hem beter te begrijpen. Ze
trekken via de stranden van Goa naar een ashram in het zuiden van India. Zal
zij de antwoorden vinden die ze zoekt?
Een indringende roman, deels gebaseerd op Duintjers eigen jeugd, over de
impact die de keuzes van ouders kunnen hebben op een kind. Duintjer creëert
fascinerende personages en schetst tegelijkertijd een levendig beeld van de
spirituele hausse eind vorige eeuw.
https://www.manonduintjer.nl/
https://www.schrijversacademie.nl/docenten/manon-duintjer/
https://vrouw.nl/artikel/vrouw-magazine/60799/manons-vader-was-in-de-banvan-een-goeroe-hij-zei-dat-de-wereld-zou
We zijn verdwaald, de tweede roman van Manon Duintjer, is gebaseerd op
haar eigen leven en dat van vader Otto. Duintjer stelt interessante vragen over
de behoefte aan spiritualiteit en de vader-dochterrelatie. De soms zware
materie steekt af tegen komische scènes, met als slapstick-hoogtepunt de
ontmoeting met de goeroe.
Persis Bekkering, in De Volkskrant, 29 juni 2019.

Bijzonderheden
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Fragment, p. 46 - 51
Sjoerd met de zachte ‘g’, dat was lang geleden. Zou Edward nog wel
eens aan hem denken? Ik kijk opzij. Over zijn wangen loopt een wirwar
aan lijntjes als de afdruk van een spinnenweb. In de tijd van Sjoerd had
hij een baard of op zijn minst een snor. Ik moet acht geweest zijn toen
Sjoerd en Iwan de banketbakker kwamen logeren op de boerderij die
Edward twee weken had gehuurd. Het was zomervakantie en ik had mijn
schoolvriendje Tom meegenomen, zodat ik me niet hoefde te vervelen.
We hadden gevliegerd en door de velden gerend. Iwan had soezen met
ons gebakken en Sjoerd had ons geleerd hoe je hard van een heuvel af
kon fietsen zonder te vallen. Er waren ook andere mannen
langsgekomen. Een van hen was steeds chagrijnig omdat hij verliefd was
op Sjoerd maar Sjoerd niet op hem. Tenminste, dat vertelde Iwan aan
ons.
Op een ochtend - Tom sliep nog - bracht ik Edward ontbijt op bed. Ik
schrok toen ik zag dat Sjoerd naast hem lag. Edward keek
ongemakkelijk, maar Sjoerd vroeg of ik bij hen kwam zitten. Hij maakte
grappen en sneed de boterhammen in drieën. Ik vond hem leuk. Achteraf
gezien was ik misschien zelfs een beetje verliefd op hem.
De laatste dag van de vakantie kwam Martha langs, de zus van Edward.
Ik had me erop verheugd om haar te zien, maar ze leek nogal
gespannen en vóór het avondeten was ze alweer vertrokken. De volgende dag nadat Edward me bij
Anna thuis had afgeleverd, belde mijn tante op en vroeg naar Anna. Ze spraken langer met elkaar dan
anders en nadat ze had opgehangen staarde Anna verdrietig voor zich uit. Ik vroeg wat er aan de
hand was. Ze werd rood en mompelde: ‘Niets wat jij hoeft te weten.’
Een paar dagen later waren Tom en ik buiten aan het stoepen. Terwijl
hij de bal tegen de stoeprand gooide, vroeg Tom: ‘Wist je dat je vader
homo was?’
De bal stuiterde langs mij heen. Edward homo? Zo had ik er nooit over
nagedacht. Maar het was niet onlogisch: al die mannen die verliefd op
elkaar waren, Edward en Sjoerd bij elkaar in bed. Misschien was het
zelfs de reden waarom Anna en Edward waren gescheiden. Dat was
voor mij tot dan toe schimmig gebleven. Ze hadden nooit ruzie gehad
en opeens was Edward weg. Zo vertelde Anna het ook aan iedereen die
het horen wilde en daarom was Edward volgens haar een lul. Edward
had me uitgelegd dat hij het gevoel had dat hij stikte en meer ruimte
nodig had voor zichzelf, maar we hadden een groot huis, dus daar
begreep ik niks van. Als Edward homo was vielen de puzzelstukjes op
hun plek. Alleen snapte ik niet waarom mijn tante en Anna daar zo
geheimzinnig over deden, alsof het iets was om je voor te schamen. Ik
vond het juist leuk. Dan kwam Sjoerd misschien bij hem wonen of Iwan,
of allebei.
De schaamte kwam pas een jaar later, toen Edward me van school
kwam halen met een kaalgeschoren hoofd, een jurk over zijn broek en
een kralenketting om zijn nek. Sjoerd en Iwan waren alweer uit beeld en
ik had Edward de hele zomer niet gezien omdat hij voor een
meditatieretraite in Zwitserland had gezeten. Toen hij op het schoolplein als een Hare Krishna voor me
stond wilde ik dood. Zelfs Toms verhaal over zijn vader die in volle winkels een rode clownsneus
opzette en daar dan zelf keihard om ging lachen kon me niet troosten.
Tijdens de lunch vertelde Edward dat hij in Zwitserland met een paar mede-mediteerders de ashram
van de Indiase goeroe Sri Vasyah had bezocht. Op het moment dat hij de hal van het oude klooster
was binnengestapt, had hij oog in oog gestaan met een levensgroot portret van Vasyah, die gehuld in
een wit gewaad boven op een bergtop stond. Zijn voorhoofd was beschilderd met gele strepen en
tussen zijn wenkbrauwen prijkte een rode stip. Edward móést naar hem blijven kijken en hoe langer hij
keek, des te sterker hij het gevoel kreeg dat Vasyah hem met zijn fonkelende ogen bij zich riep, alsof
ze niet gescheiden werden door een afstand van achtduizend kilometer. Als vanzelf was Edward
neergeknield. De volgende dag had hij een kurta aangetrokken, zijn hoofd kaalgeschoren en zich een
mala om laten hangen, alle drie symbolen voor zijn onthechting van een materiële levensstijl én voor

© THIEMEMEULENHOFF, 2019

23

Lesbrief literatuur ‘Vaders’

oktober 2019

zijn toewijding aan het goddelijke. Sinds zijn terugkeer bezocht hij iedere week de Amsterdamse
Vasyah-tempel. Ik moest echt een keer mee om te zien hoe bijzonder het allemaal was.
Op een druilerige zondagnamiddag liepen Edward en ik over de Rozengracht op weg naar het
heiligdom. Ik bleef een paar passen achter hem voor het geval ik
een bekende zou tegenkomen.
‘Hier is het,’ zei Edward. Hij hield stil voor een smalle deur naast de
ingang van een Indiaas restaurant. Op dat moment sloeg de klok
van de Westertoren zes uur.
Ik had veel liever voor de televisie gezeten of zelfs Edwards rijst
met adukibonen gegeten, maar Edward had erop gestaan dat ik
vandaag met hem meeging. Ik had het al zo vaak uitgesteld. Tot
mijn verbazing stak hij een sleutel in het slot. Waarom belde hij niet
aan? Kwam hij daar zo vaak dan? Ik volgde hem naar binnen, een
steile trap op. Het rook er naar sigaren en gebakken ui.
‘Hai Edward.’ Op de tweede verdieping stond een man met dun
blond haar en blote-billen-wangen op ons te wachten. Edward en hij pakten elkaars armen vast en
keken elkaar lang in de ogen. Ik staarde naar Edwards kale achterhoofd. Er zaten korstjes op van het
scheren.
Nadat ze elkaar begroet hadden, trok Edward zijn sandalen uit en gebaarde naar mij dat ik hetzelfde
moest doen. ‘Dit is mijn dochter Kim,’ zei hij.
De man gaf me een slap handje en stelde zich voor als Pujari.
Van zijn slepende stemgeluid kreeg ik koude rillingen. Ook geloofde ik niet dat hij Pujari heette, Johan
paste veel beter bij hem.
Pujari ging ons voor naar een bedompte kamer. Aan de muur hing een felgekleurd schilderij van een
olifantmens die in kleermakerszit op een troon zat. Hij had iets engs, maar tegelijkertijd stelde zijn
vriendelijke snuit me gerust. Voor het raam aan de straatkant was een altaartje gebouwd met daarop
dezelfde foto van Vasyah die Edward in het klein op zijn schoorsteenmantel had staan: een mollige
man met sliertig haar, die een halve meter boven de grond zweefde.
‘Kan hij vliegen?’ had ik Edward gevraagd.
‘Vasyah kan alles,’ had hij glimlachend geantwoord en ik dacht dat hij gek was geworden, al kon ik die
halve meter ook niet verklaren.
Naast het portret stonden twee vazen met witte rozen en een paar wierookhouders. Edward liep er
meteen naartoe. Hij vouwde zijn handen en maakte een diepe buiging. Ik beet op mijn lip. Moest ik dat
ook doen? Gelukkig vroeg Pujari of ik wilde gaan zitten.
Er kwamen meer mannen en vrouwen binnen. Ze maakten een buiging voor het altaar en begroetten
Edward met een glimlach of een aanraking. Sommigen knikten vriendelijk naar mij, de meesten zagen
me niet staan.
Een donkere man liep stralend op ons af. Hij droeg een groene broek en een vestje in alle kleuren van
de regenboog. Ik herkende hem van een kinderprogramma op de televisie. Hij omhelsde Edward innig
en vervolgens pakte hij mij iets te stevig vast. Met ingehouden adem liet ik de omhelzing over me
heen komen. Ik kende deze man niet en ik wilde hem ook niet kennen. Nadat hij me had losgelaten,
stapte Pujari naar voren. In zijn ene hand had hij een schaal met nootjes, in de andere een schaal
fruit. Tot mijn spijt zette Pujari de schalen op het altaar. Daarna stak hij de wierook aan en een aantal
rode en witte kaarsen. Hij drukte op de knop van een cassetterecorder en ging achterin zitten. De
kamer vulde zich met doordringende muziek zonder enige melodie. In eerste instantie hield iedereen
zijn mond, maar langzamerhand begon de een na de ander mee te neuriën of te zingen. Edward ook.
Hij bewoog zijn bovenlichaam op de maat en zong steeds harder.
Ik probeerde naar de woorden te luisteren, maar ik verstond er niets van. En al had ik het verstaan,
dan had ik nog niet meegezongen. Ik wilde naar huis, ik wilde eten, ik wilde niet tussen deze
halvegaren zitten. Wat moest ik straks tegen Anna zeggen? Zouden we erom kunnen lachen als ik er
een verhaaltje van maakte? Mijn maag trok samen toen ik aan Anna dacht. De avond ervoor hadden
we ruzie gehad over mijn kleren die ik volgens haar altijd liet slingeren. Ze was helemaal over haar
toeren geraakt en had geroepen dat ik net zo was als Edward en dat ik maar bij hem moest gaan
wonen als het me bij haar niet beviel. Onzeker of ze dit nou meende of niet was ik naar bed gegaan.
Vanochtend had ze haar excuses aangeboden en me bezworen dat ik altijd bij haar moest blijven,
maar nu begon ik weer te twijfelen en in een angstaanjagend visioen zag ik mezelf tot in lengte van
dagen deze dienst bijwonen.

© THIEMEMEULENHOFF, 2019

24

Lesbrief literatuur ‘Vaders’

oktober 2019

Opdracht 8
1

Hoe zie jij de rol van de vader in dit boek? Vul het schema in.
Let op: Er zijn meer mogelijkheden.

Rol
streng
zorgzaam
liefdevol
behulpzaam
onverschillig
vijandig
als een
voorbeeld
afstandelijk
begripvol
overheersend
nog anders,
namelijk ...
2

Ja / Nee

Motivatie

Hoe ziet de dochter, Kim, de rol van haar vader? Vul het schema in.
Let op: Er zijn meer mogelijkheden.

Rol
streng
zorgzaam
liefdevol
behulpzaam
onverschillig
vijandig
als een
voorbeeld
afstandelijk
begripvol
overheersend
nog anders,
namelijk ...

Ja / Nee

Motivatie

Opdracht 9
Vorm een groepje van vier of vijf personen.
Vergelijk en bespreek jullie uitwerkingen van de opdrachten 3 t/m 8. Neem de tijd, want
je hoeft het niet met elkaar eens te worden, maar je moet elkaar wel je meningen
duidelijk, en – als het kan – acceptabel kunnen maken.
Opdracht 10
In deze zes boeken hebben sommige auteurs hun eigen jeugd (en dus hun eigen vader)
als onderwerp, anderen schreven een volkomen fictief verhaal.
1

Vul het schema in.

Boek

Eigen jeugd / Fictie

Beeld van vader en kind voor jou
duidelijk: ja / nee

Tenzij de vader
De tolk van Java
Onder een hemel van
sproeten
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Zomervacht
Raadselvader
We zijn verdwaald
2

Je hebt je verdiept in zes boeken die nog niet zo lang geleden zijn verschenen. Ze
spelen dus ook allemaal in deze tijd, maar sommige gaan ook duidelijk over een
andere, vroegere tijd waarop de schrijver terugblikt.

Boek

Alleen deze tijd /
Ook vroegere tijd

Vroegere tijd voor jou interessant: ja / nee
Geef een korte uitleg.

Tenzij de vader
De tolk van Java
Onder een hemel van
sproeten
Zomervacht
Raadselvader
We zijn verdwaald
3

Stel dat je de opdracht krijgt een van deze zes boeken helemaal te lezen.
a
Welk boek zou je beslist niet kiezen? Waarom niet?
b
Welk boek zou je, als het toch moet, dan wel kiezen? Waarom?
c
Welk boek heeft je echt nieuwsgierig gemaakt en zou je dus graag gaan
lezen? Waarom?

Een toetje voor wie meer wil
Er zijn meer, recente, boeken waarin een vader een belangrijke rol speelt.
Een paar tips.

Walter van den Berg: Van dode mannen win je niet
De Bezige Bij, Amsterdam, 2013
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Özcan Akyol: Turis
Prometheus, Amsterdam, 2016

Murat Isik: Wees onzichtbaar
Ambo/Anthos, Amsterdam, 2017
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Antoinette Beumer: Mijn vader is een vliegtuig
Lebowski Publishers, Amsterdam, 2018
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