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Uit de oude doos (2)
INDONESIË, daarover leerde je op school. nog steeds ken ik aldie eilanden uit mĳn hoofd. Maar wie daar leefden, en hoe,
geen idee. Over de aanwezigheid van Nederlanders in de
archipel hoorde je weinig. Die was vanzelfsprekend.
Jongensboeken, zoals De Katjangs, leerden mĳ voor het eerst
iets over Indonesiërs en hun lotgevallen die
in de jaren vĳftig zelfs voor de puber die ik
was, niet te loochenen vielen. Het was oor-
log in de kolonie, maar bĳ mĳ in de straat
werd sergeant Frits, die vast ook met de 7-
Decemberdivisie in de alang-alang peloppers
een kopje kleiner had gemaakt, bĳ
thuiskomst als een held ontvangen.
Frits was een zachtmoedige man, maar
over zĳn ervaringen zweeg hĳ, hoewel ik na het lezen van Max
Havelaar almaar nieuwsgieriger was geworden naar die ‘gordel
van smaragd’ waar Nederlanders de bevolking zo hadden uit-
gebuit dat Multatuli over Nederland sprak als ‘een roofstaat’.
Dat was halverwege de negentiende eeuw, ver weg, maar
ineens was al dat gruwelĳks dichtbĳ toen ik het kleine boekje
Oeroeg van Hella Haasse las, waarin zĳ over twee gezworen

vrienden vertelt, een Indonesische jongen en een Nederlandse
jongen, die geen weet hebben van de verschillen in afkomst,
totdat de Nederlandse vader zĳn zoon vraagt wat hĳ met ‘die
inlander’ aan moet.
De tranen schoten me in de ogen, maar sentimenteel was het
verhaal allerminst. Integendeel. Hella Haasse laat de Indo-
nesische jongen zodanig radicaliseren dat hĳ nog maar één ding
wil: alle Nederlanders en hun Indisch-Nederlandse of Chinese

collaborateurs om zeep brengen.
Zelfs zĳn vriend.
Als je dit debuut van Hella Haasse uit 1948
– toen het als Boekenweekgeschenk
verscheen – nu herleest zoals ik deed, na
wat gegrabbel in de oude doos, wordt de
tĳd van de Bersiap – de gewelddadigheden
van jonge Indonesische vrĳheidsstrĳders als
Oeroeg – weer springlevend. Het verhaal

behoudt een groot waarheidsgehalte, al weten we door Revolusi
van David van Reybroeck nu zoveel meer over ‘ons Indië’ en de
Nederlanders die zich daar op alle niveaus misdroegen.
Ik blééf over Indonesië lezen, maar geen boek heeft me ooit
zoveel gedaan als Oeroeg, dat me voorgoed heeft gewapend
tegen kolonialisme, racisme en slavernĳ.
Willem Kuipers wiewiewie.nl

Hella Haasse

Van Aleid Truĳens, sinds 1996 bĳ de
Volkskrant, verschĳnt op 1 februari de
biografie van schrĳfster Hella S. Haasse,
Leven in de Verbeelding. Een doorwrocht
werk. Aanleiding voor liefhebber Willem
Kuipers haar enkele vragen voor te leg-
gen.

Zie dat interview op pagina 4 en 5.

Vanaf 1984 was Aleid Truĳens al bezig
met het werk van Hella Haasse, toen ze
een overzichtsartikel voor NRC Handels-
blad mocht schrĳven. In 1997 volgde een
korte monografie en ze interviewde de
schrĳfster verschillende keren, ook voor
de Volkskrant. En nu ligt er dan een
complete biografie.

‘Ik vond Haasse toen in 1984 al verras-
send goed. In de studie neerlandistiek
spraken de docenten alleen maar denigre-
rend over Haasse; literaire critici waren
iets welwillendeer. Dus vóór 1984 vond ik
haar ook een keurige mevrouw, in de leef-
tĳd van mĳn moeder. Dat werk kon niks
zĳn.

‘Toen zĳ in 2011 overleed, was ik net
klaar met mĳn biografie over F.B. Hotz. Ik
wilde me niet meteen weer op zo’n groot

project storten.
Maar Patricia de
Groot, Haasses
laatste redacteur
bĳ Querido, pols-
te me eind 2013
voorzichtig: of ik
er iets voor voel-
de. Het verzoek
werd ook gedaan
namens Haasses dochters Ellen en Marĳn
van Lelyveld. Ik zei al snel ja.

‘Ik ben maar begonnen met het herlezen
van haar boeken – geen straf. Daarna heb
ik het hele archief in het Literatuurmuse-
um én het privéarchief doorgespit en inter-
views gehouden met familieleden en
vrienden. Daar ben ik jarenlang een deel
van de week mee bezig geweest.

‘Er was overweldigend veel materiaal:
jeugdverhalen, brieven, liefdesbrieven,
brieven aan haar ouders, agenda’s en een
soort dagboek, dat zĳ “het zwarte schrift”
noemde, een zeer persoonlĳk document
met voor mĳ vaak schokkende ontboeze-
mingen. De laatste drie jaar heb ik ge-
schreven, en waar nodig aanvullende re-
search gedaan.’

Aleid Truĳens voltooit biografie
van schrĳfster Hella Haasse

De ELFSTEDENTOCHT,

ook wĳ kunnen er niet
omheen. In deze editie
daarom de avonturen
van Marc van den Broek,
die samen met Rolf Bos
in 1996 op eigen houtje
de tocht reed (op
aandrang van Pieter
Broertjes).

https://www.volksknar.nl
https://wiewiewie.nl/
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D E werkdag voor Rolf Bos en mĳ
begon donderdag 8 februari 1996
erg vroeg. Heel erg vroeg. En koud

was het, erg koud. We gingen op weg na
een nogal bizar verzoek van hoofdredac-
teur Pieter Broertjes. Hĳ wilde, nee, eis-
te bĳna, dat we het parcours van de Elfs-
tedentocht zouden schaatsen. Dus gingen
we die vroege ochtend in de redactieauto
op weg naar Leeuwarden. Weer eens wat
anders.

Uiteraard werd er op de redactie veel ge-
luld over sport, maar zelfdoen was een
ander verhaal. Rolf en ik behoorden, met
een handvol andere collega’s, tot de die-
hards van de duursporters. Dus als er ie-
mand van de redactie dit huzarenstukje
zou kunnen klaren - of in ieder geval een
van ons, als de ander mocht afhaken - dan
zouden wĳ dat zĳn. Iemand van de krant
zou de tocht moeten voltooien.

De hele winter van 1995-1996 ging het
over de Elfstedentocht. Die winter staat in
de top tien van koudste winters van de vo-
rige eeuw. De kerst was wit en er werd
bĳna de hele wintertĳd geschaatst. Ieder-
een keek voortdurend naar de toenmalige
voorzitter van de Vereniging de Friesche
Elf Steden Henk Kroes, die vanuit zĳn
huis in Boazum de route in de gaten hield.
Het hele volk, nou jĳ bĳna het hele volk,
verlangde intens naar de tocht der tochten.
En dat terwĳl in de jaren tachtig de mon-
sterrit twee keer was verreden. Heel wat
anders dan de kwart eeuw wachten van nu.
De Volkskrant schreeuwde mee met de

vox populi. Eind januari had PieterWeert
Schenk, ook een rauwdouwer als het om
uithoudingsvermogen gaat, en mĳ eropuit
gestuurd om het ĳs in Friesland te verken-
nen. We gingen naar Sneek. ‘Een tocht
vol wakken, schotsen en zand’, luidde de
kop de volgende dag.

Citaat uit de reportage: ‘Het ĳs hobbelt,
zit vol kuiltjes. Het is warme-voetenĳs,
maar het gaat goed. Vlak voor Ĳlst, bĳ de
jachthaven, zĳn echter schotsen vastge-
vroren en is er bĳna geen doorkomen aan.

Als dat overwonnen is, verschĳnt er bĳ de
brug een bord: “Onbetrouwbaar ĳs”. De
schaatsbeschermers moeten weer onder.
Even verder houdt het ĳs, maar meteen is
er weer een wak.’

Onze conclusie: voorlopig geen tocht.
Maar het bleef vriezen. Er kwamen ĳs-
transplantaties om de wakken te dichten.
De gekte was niet in te dammen.

De zondag na de expeditie in Friesland
werd op 4 februari voor het eerst sinds
1963 de klassieker tussen Enkhuizen en
Stavoren over het Ĳsselmeer uitgeschre-
ven. Rolf en ik reden, onafhankelĳk van
elkaar, mee. Wat een chaos zagen we.
Stukkie in de krant. ‘Iemand ligt gewond
op het ĳs, gewikkeld in folie’, stond erbo-
ven. Het ĳs was niet best, het was druk.
Helemaal verantwoord was het niet, oor-
deelden we.

We schreven: ‘Bĳ de klúnplaatsen zĳn
de scherpe omhoog stekende schotsen
nauwelĳks te zien. Er wordt flink getui-
meld. In de lucht hangen politiehelikop-
ters die gewonden komen oppikken.’

Velen reden de tocht zwart en de organi-
satie inde graag het startgeld van 12,50
gulden, maar verder deden ze niet zoveel.
Maar heroïsch was het: voor iedereen met
wat schaatservaring was de tocht een
groot avontuur. Maar ja, al die mensen op
kunstschaatsen...

De berichten over de chaos op het Ĳssel-
meer had het mogelĳke optimisme van de
rayonhoofden in Friesland ingedamd. Een
besluit bleef uit. Niet verantwoord, zei

Kroes. Maar Pieter zei: schaatsen! Weert
ging niet mee. Hĳ was lid van de Elfste-
dentochtvereniging en zou de tocht rĳden,
mocht’ie toch nog doorgaan. Dan liever
even geen tweehonderd kilometer alleen
maar voor de lol. Rolf wilde wel. En ik
had een vriend, Oscar, meegenomen, die
op het laatste stuk zou helpen.

Iets na half acht stonden we op het ĳs,
op weg naar Sneek. De zon was nog niet
op, maar er was wel wat te zien. Het vroor
een graad of tien, warmer dan min vĳf
zou het die dag niet worden. Ik had de
week ervoor dit stuk met Weert gereden -
en wat een verschil. ‘Het is geveegd, ge-
schaafd, gedweild en het resultaat is een
ĳsvloer waar het een voorrecht is om op
te mogen rĳden. Kortom, de Friezen heb-
ben “veel enthousiasme in het ĳs gestopt”’,
schreven we juichend op.

Ik ging er meteen iets te hard in. ‘Rustig
aan, het is nog ver’, waarschuwde Rolf
een paar keer. In Hindeloopen gingen we
bĳ het schaatsmuseum van het ĳs af. Op-
warmen bĳ café De Friese doorloper, hoe
toepasselĳk.

We waren uiteraard niet de enigen met
het plan de tocht vooraf te rĳden. Honder-
den enthousiastelingen probeerden het-
zelfde. We liftten met groepjes mee toen
de wind iets harder in ons gezicht ging
waaien.

Helaas, één van ons moest na Franeker
opgeven. Het watje! In het artikel voor de
krant lieten we wĳselĳk in het midden

Twee graden vorst en de Elfste-
dentocht komt in alle media ter
sprake. Ook hier. Weert Schenk en
Sietse van der Hoek reden de
tocht een of meer keren officieel.
Marc van den Broek en Rolf Bos
gingen in februari 1996 naar Fries-
land om op eigen houtje het ijs te
verkennen. Marc haalt herinnerin-
gen op - en doet een onthulling.

Rolf Bos en Marc van den Broek tĳdens de Elfstedentocht van ‘96. Foto Harry Cock

Marc van den Broek over zĳn Elfstedentocht in 1996:

‘Ik ging er meteen iets te hard in’



wie dat was. Toen ik ‘s avonds laat de
redactieauto terugbracht in Amsterdam,
wilde de eindredactie dat natuurlĳk wel
weten. Het feit heeft de kolommen niet
gehaald.

Nu wil ik best onthullen dat ik het was
die de tocht niet heeft uitgereden, hoe
jammer ook. Een nieuwe kans komt nooit
meer. Maar ja, ik drukte het tempo voort-
durend met valpartĳen. Ik reed herhaalde-
lĳk in een scheur, een kwestie van niet ge-
noeg ‘achterop zitten’.

Als we tot 12 uur de tĳd hadden, dan
had ik het vast gehaald, troostte ik mezelf,
maar er moest ruim voor twaalf uur wel
een verhaal bĳ de eindredactie zĳn. En de
auto met computer stond illegaal gepar-
keerd bĳ de start. En de finish is op de
Bonkevaart aan de andere kant van Leeu-
warden. Hoe handig was het als de auto
daar al stond als Rolf finishte. Dan kon-
den we meteen het café in voor een snel

verhaal. Zo maakte ik falen dragelĳk.
Ik liftte naar Leeuwarden en reed vol-

gens afspraak naar de Bonkevaart. Al
wachtend duwde ik wat letters in de com-
puter. Steenkoud was het. Soms dommelde
ik weg. Zou zo het doodvriezen gaan?,

dacht ik. Best plezierig.
En dan rond half acht, het was donker,

schaatsten Rolf en Oscar de Bonkevaart
op. ‘Met een lege geest, dode benen en
een stevige blauwe plek van die ene ge-
mene val bereiken we na net geen twaalf
uur schaatsen de fictieve eindstreep’,
schreven we. Om negen uur stuurden we
het verhaal door en om elf uur was ik
weer in Amsterdam.

Natuurlĳk, Pieter vond het prachtig dat
we de tocht hadden gedaan en hĳ kwam
uitvoerig bedanken. Een officiële tocht is
er dat jaar niet meer gereden, jammer
voor Weert. Achteraf bleek dat die bewus-
te donderdag 8 februari, precies de dag
was dat de tocht verreden had kunnen
worden. Iedereen boos, maar toen wisten
we nog niet dat het in 1997 wel raak zou
zĳn. Weert nam sportief revanche en reed
dat jaar die tocht uit. Rolf en ik moesten
verstek laten gaan: we waren geen lid.
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Inworphoogte

Het geheim van de vuilnisman. Al mag hĳ zo niet meer wor-
den genoemd. Omdat er ook vuilnisvrouwen zĳn, heel wei-

nig. Het geheim van de vuilnismens. Dat niemand belangstelling
heeft voor zĳn mankement. Bĳna niemand. Dat is vreemd om-
dat iedereen minstens eenmaal per week zo’n held ontmoet.
Het zou onthullend onderzoek zĳn en eenvoudig. Turven. Wel-
ke lichamelĳke en geestelĳke ongemakken worden in media
genoemd, uitvoerig beschreven en hoe vaak?
Autisme, lekkende borstimplantaten, leerachterstand, parkin-

son en de laatste tĳd wonderbare bĳwerkingen van vaccins.
Maar nooit ook maar een flintertje aandacht voor wat vuilnis-
mensen overkomt.
Tussen hun 40ste en 50ste jaar, het kan iets later zĳn, krĳgen
ze allemaal rugklachten. We hebben het over mannen (m/v) die
nog ouderwets langs de straat lopen te bukken om iets op te
pakken dat ze achter in hun vuilnisauto gooien. Leuk werk en je
kunt erbĳ wegdromen. Dat van de rug komt later. En alleen
bouwers van vuilnisauto’s weten ervan. De inworphoogte. Als
ze die een paar centimeter lager maken scheelt het enorm in
ziektekosten.
Stomverbaasd waren ze bĳ een Nederlandse bouwer van vuil-
nisauto’s. Een journalist aan de deur. Was ze niet eerder overko-
men. En dat hĳ vroeg naar de inworphoogte.

Wouter Klootwĳk

�

De ĳsschotsen vormden
een levensgevaarlĳk
obstakel voor de duizen-
den schaatsers tussen
Enkhuizen en Stavoren
in 1996. Er vielen tien-
tallen gewonden. Met
auto’s en helikopters
werden ze naar de wal
gebracht. Een deelne-
mer overleed aan een
hartaanval.
Sommige rĳders stonden
halverwege de terugweg
te huilen van ellende.
De veertig kilometers
waren er te veel, zonder
training en op kunst-
schaatsen.
Foto:
archief Jacques de Jong

Levens-
gevaarlĳk
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Na haar uitvoerige studie

van het werk en het leven

van Hella Haasse kreeg

biografe Aleid Truĳens

een geheel ander beeld

van de schrĳfster. Willem

Kuipers vroeg haar naar

het hoe en waarom.

H
oe ingewikkeld was het leven
van een vrouw die almaar
schreef en een gezin had, ter-
wĳl haar man Jan een drukke
baan had als jurist? Had dat

privéleven invloed op haar schrĳven?
‘Heel ingewikkeld. Eigenlĳk is dat de

rode draad in mĳn boek: de grote dis-
crepantie tussen Haasses publieke per-
soonlĳkheid, in interviews, bĳ lezingen, in
essays, op radio en tv. Dat beeld werd in de
loop der tĳd, toen zĳ beroemder werd, ook
in het buitenland, door haar geperfec-
tioneerd: een verstandige, wĳze en even-
wichtige vrouw, hoffelĳk en bescheiden,
erudiet en intellectueel. Dat wás zĳ natuur-
lĳk allemaal ook. Maar in haar privédocu-
menten en in de verhalen van de familie
zie je een heel andere vrouw. Veel emotio-
neler, geneigd tot drama en wanhoop. Ie-
mand die wankel in het leven stond. Ze
deed pogingen haar rollen van echtgenote
en moeder te combineren met een leven ge-
wĳd aan de literatuur – wat niet lukte. Ze
kon het niet op alle fronten goed doen, ze
kreeg verwĳten en dat maakte haar onge-
lukkig. Dat heeft ook alles met de tĳd te
maken. Als zĳ een man was geweest had zĳ
zich voluit aan haar werk kunnen wĳden.

‘Zĳ moest altĳd schipperen. Zĳ was óók
mevrouw Van Lelyveld, de echtgenote van
een man die jarenlang griffier was bĳ de
Amsterdamse rechtbank daarna rechter in
Den Haag. Híj was de kostwinner, zo
moest de buitenwereld dat zien, ook toen
zĳ veel meer ging verdienen met haar
werk.

‘Daar kwam bĳ dat het huwelĳk niet ge-
lukkig was; pas op het laatst, toen haar
man met pensioen was en ze samen in
Frankrĳk woonden, werd het beter. Het
was een relatie met veel strĳd, kilte en on-
begrip. Toch bleef Haasse trouw aan haar
keuze; ze hield van hem, hĳ was in zekere

zin de belichaming van een nooit te ver-
vullen verlangen.

‘Pas toen ik dat wist, realiseerde ik me
dat al haar boeken gaan over ongelukkige,
onmogelĳke huwelĳken, waarin mannen
en vrouwen elkaar emotioneel niet berei-
ken, geen echte intimiteit kunnen hebben,
maar het toch tegen de klippen op probe-
ren. Vaak spelen die verhalen in een ande-
re eeuw, maar je ziet steeds dezelfde patro-
nen.’

Hoe was de samenwerking met de familie?
‘Heel goed. Ik heb uitgebreid gesproken

met de twee dochters en drie kleindoch-
ters, met neven en nichten. Dat gaf veel in-
zicht. Zĳ kennen een heel andere Hella. De
Hella thuis, de moeder en oma. En: de
beroemde vrouw in de familie, een lastige
positie.’

In hoeverre spelen de politieke gebeur-
tenissen in Indonesië een rol in de bio-
grafie. Heb je een andere kĳk op de
voormalige kolonie gekregen door
bĳvoorbeeld het boek Revolusi van Da-
vid van Reybroeck? Het verscheen toen
jĳ al een tĳdje aan het schrĳven was.
Moest je daarna veel veranderen?

‘Ik heb het boek Revolusi van David van

Reybroeck met bewondering gelezen en
noem zĳn inzichten ook. Haasses kĳk op
de voormalige kolonie is in de loop van
ruim zestig jaar sterk veranderd. Toen zĳ
in 2002 Sleuteloog publiceerde was ze van
mening dat de Nederlanders er nooit iets te
zoeken hadden gehad, dat er geen enkele
rechtvaardiging was voor hun aanwezig-
heid in het land. Naar dat standpunt was ze
langzaamaan toe gegroeid. Het was moei-
lĳk, want het was ook haar geboorteland,
waaraan ze dierbare herinneringen had. Ze
besefte steeds meer dat ze in bevoorrechte
omstandigheden was opgegroeid en nau-
welĳks contact had gehad met de Indone-
sische bevolking. Maar daar kon zĳ ook
weinig aan doen, ze was een kind.

‘Toen ik de recensies en reacties op
Oeroeg las, in 1948 in de pers, besefte ik
hoe gedurfd dit boek eigenlĳk was. Haasse
toont begrip voor het vrĳheidsstreven van
de nationalisten, en dat was een minder-
heidsstandpunt in die jaren. Jan en Hella
waren fel tegenstander van de politionele
acties. Dat het gedurfd was je te ver-
plaatsen in het standpunt van de ‘inlander’,
zoals in Oeroeg gebeurt, voelt nu niemand
meer na.

‘Haasses moederland bestond na 1948
niet meer. Maar zĳ voelde zich ook

Aleid Truĳens

Biografie verschĳnt volgende maand

‘Haasse leefde in haar verbeelding’



geen Nederlandse. Dit land, waar ze in
1938 arriveerde, was haar vreemd. Dat
bleef eigenlĳk zo. In Frankrĳk voelde ze
zich veel meer thuis, de natuur deed haar
aan Indië denken.’

Waarom is Hella Haasse niet vrĳwel
meteen met Hermans, Mulisch en Wol-
kers tot de grote Nederlandse schrĳvers
gerekend? Omdat ze vrouw was?

‘Het korte antwoord is ja, omdat ze een
vrouw was. En voor een vrouw deed ze
aardig mee. Toen haar werk in de jaren ne-
gentig in het Frans verscheen en daar ho-
gelĳk werd gewaardeerd, werden hier wat
wenkbrauwen opgetrokken: niks grote
drie, Haasse was daar dé grote Nederland-
se auteur. Ineens was ze een geduchte con-
current. Wat niet meehielp was dat Haasse
lange tĳd ontkende dat er vooroordelen
waren. Het maakte, zei ze, helemaal niet
uit of een schrĳver een man of een vrouw
was.

‘De praktĳk was anders. Het stak haar
wel degelĳk dat bevriende schrĳvers met
wie ze over hun werk sprak, zoals Her-
mans en Wolkers, nooit eens iets vroegen
over háár werk. Zĳ beschouwden haar als
een bewonderaarster, niet als een collega.
Eigenlĳk paste Haasse zich naadloos aan
bĳ de mannen, bĳ de heersende norm,
maar one of the boys werd ze nooit, zĳ ble-
ven haar zien als een charmante outsider,
niet als een gelĳke.

‘Hetzelfde geldt voort Haasses kĳk op
vrouwelĳke auteurs. Feministen in de ja-
ren zeventig en tachtig “herontdekten”
schrĳfsters die al lang door haar waren
herontdekt, over wie zĳ diepgaand had ge-
schreven. De feministen zagen haar niet
staan. Maar zĳ wilde zich ook niet bĳ hen
aansluiten. Zĳ had alles op eigen houtje
bereikt, dat moesten andere vrouwen ook
maar doen; ze moesten niet zo zeuren.’

Is je kĳk op deze vrouw en haar werk
veranderd door je onderzoek en het
schrĳven van haar biografie? Zo, ja, in
welk opzicht?

‘Ja enorm. Dat hoop ik hierboven duide-
lĳk te hebben gemaakt. Zĳ is voor mĳ,
door al die tegenstrĳdigheden in haar ka-
rakter, en in haar leven, boeiender gewor-
den. Iemand die óók vileine, irrationele,
onredelĳke en melodramatische kanten
had – gelukkig maar.

‘Schrĳven was haar redding. Door zich
een eigen wereld te scheppen hield zĳ zich
staande. Zĳ schrĳft ergens in haar dagboek:
“Ik schrĳf omdat ik niet kan leven.” Dat
klinkt bitter, maar ik denk dat het zo was.
Vandaar ook de titel van de biografie. Zĳ
leefde in haar verbeelding.’

Kun je zeggen, nu je alles hebt moeten
herlezen en hebt bestudeerd, dat de boe-
ken van Hella Haasse noch qua stĳl -
wat schreef ze mooi - noch qua inhoud

verouderd zĳn en daardoor nog steeds
heel leesbaar?

‘Voor mĳ wel! Maar niet alles. Ik vond
Het woud der verwachting moeilĳk om
door te komen en Heren van de thee is
evenmin mĳn favoriet. Lees Zwanen schie-
ten, een schitterend autografisch boekje uit
1997, of Sleuteloog, daarin is ze op de top
van haar kunnen. Ook De verborgen bron,
De meermin en De wegen der verbeelding
vond ik bĳ herlezing erg goed. Ik hoop dat
de biografie ertoe bĳdraagt dat dit werk
weer gelezen wordt.’
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Hans Heg, voormalig muziekrecensent, is
85 maar zat zich zondag 2 januari in Pano-
rama zondag van KRO-NCRV toch kwaad
te maken over een – volgens hem – omissie
van de Volkskrant, ‘nota bene mĳn eigen
krant, godverdorie’. Eindelĳk was er dan
een concert met Theodor Currentzis als di-
rigent, ‘mĳn laatste ontdekking’. ‘NRC en
Trouw gaven de uitvoering vĳf sterren,
maar de Volkskrant geen woord. Ik was
diep teleurgesteld. Het voelde alsof mĳn er-
fenis werd verkwanseld.’

Hans Heg was hoofdpersoon in het radio-
programma waarin hĳ zĳn favoriete kunst-
werken mocht bespreken. Hĳ had het on-
der andere over pianiste Clara Haskil.
‘Mĳn grote idool, ze is een heel bĳzondere
pianist. Ze had allerlei fysieke ongemak-
ken maar speelde toch geweldig.’

Ook memoreerde hĳ de actie Notenkra-
ker, eind jaren zestig, toen een groep Ne-
derlandse componisten meer waardering
eiste voor modernistische en experimente-
le klassieke muziek. Tĳdens een concert
onder leiding van Bernard Haitink maak-
ten ze veel kabaal om het concert te versto-
ren.

Heg: ‘Dit maakte enorme indruk op me
toen. Na een artikel dat ik schreef in NRC

over de Notenkrakers vertrok ik bĳ die
krant. Ik realiseerde me dat ik niet de vrĳ-
heid kreeg om te schrĳven wat ik wilde.’

De bespreking van de film God’s Own
Country bracht hem op de herinnering aan
een grote demonstratie tegen bisschop Gĳ-
sen van Roermond, eind jaren zeventig.

‘Ik was woedend op die man. Wat die al-
lemaal uitkraamde over homoseksualiteit.
Ik hoorde dat er een grote demonstratie zou

zĳn in Roermond en ik waarschuwde de
redactie. Zorg dat er een correspondent is,
zei ik. Maar de redactie vond het te klein,
de zoveelste demonstratie. Het werd een
geweldig grote demonstratie. Toen werd ik
gebeld door de verslaggever van dienst die
vroeg of ik een stukje wilde schrĳven. Dat
heb ik geweigerd, uit principe, want jullie
wilden het eerst niet hebben, zei ik.’
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Hans Heg (85) maakt zich kwaad in radio-uitzending
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