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2 augustus 2009

Speciale 
editie

Opgetogen vertrouwt Michaël Zeeman 
een collega toe dat NRC Handelsblad 
opnieuw een lezersbrief van zijn hand 
heeft geplaatst. Jongste pseudoniem: 
Jakob Creutzfeldt.

Inzendingen aan: volksknar@gmail.com

Voorstudie voor de tekening die Waldemar Post maakte voor de krant van vrijdag 31 juli. 

Michaël Zeeman (1958-2009) werd 
zaterdagmiddag in Rotterdam op de 
begraafplaats Crooswijk ter aarde 
besteld na een afscheidsbijeenkomst 
in de Rotterdamse Schouwburg. Hij 
overleed maandagavond 27 juli op 50-
jarige leeftijd aan een hersentumor. 
Hij werkte vanaf 1991 bij de krant.

Het meest indrukwekkend zaterdag tij-
dens het laatste eerbetoon aan Michaël 
Zeeman in de Rotterdamse Schouwburg 
waren de vele momenten van stilte. Er 
klonk geen muziek, geen Bach, Mozart of 
Monteverdi. Er waren alleen de stemmen 
van de sprekers, afgewisseld door mo-
menten van stille bezinning.

Zo had Michaël het in zijn laatste dagen 
zelf geregisseerd. Geen poespas, geen 
theater, geen lawaai. Het is al erg genoeg, 
hoor je hem zeggen. Sober moest het zijn, 
ingetogen, stijlvol, geen tierelantijnen. 
Alleen stilte, en woorden van degenen die 
hem zeer nabij waren. En een eenvoudige 
bos rozen van zijn geliefde op de kist.

Hamlet
Die stilte was te meer indrukwekkend, 

omdat die voor menigeen zo sterk con-
trasteerde met de Michaël die wij kenden. 
Flamboyant, uitbundig, breedsprakig. Als 
hij het op zijn heupen kreeg, begon hij 
luidkeels de halve Hamlet te declameren.

Van woorden of muziek kon Michaël 
geen genoeg krijgen, maar nu was de stil-
te allesoverheersend. 

Honderden naasten, kennissen, vrien-
den, collega’s, bekende Nederlanders en 
literaire kompanen waren naar de Rot-
terdamse Schouwburg gekomen, waar hij 
vrijwel kind aan huis was. Onder hen tal-
loze (oud) redacteuren van de  Volkskrant. 
Zo was Greta Riemersma speciaal uit Ma-
rokko komen overvliegen. Freek de Jonge 

en Jan Mulder betraden gebroederlijk de 
in gedempt licht gedompelde Grote Zaal.

Michaëls vrouw Annemie Vanackere 
sprak vol warmte over het begin van hun 
liefde bij de Rotterdamse Schouwburg 
en over de laatste jaren die zij met elkaar 
hebben doorgebracht. 

Willem Otterspeer haalde geëmotio-
neerd belevenissen op uit hun dertig jaar 
durende vriendschap.

Paul Scheffer beschreef met veel gevoel 
voor anekdotes Michaëls Europese attitu-
de. Als onafscheidelijke huisvriend sprak 
Maarten Doorman (‘Op oudejaarsavond 
mijn zoontje omhooghouden om te kijken 
naar de sterren, terwijl de anderen aan het 

knallen waren!’). De Deense schrijver 
Grǿndahl vertelde over zijn plotseling 
ontloken diepe vriendschap tijdens een 
interview. Robbert Ammerlaan hield tot 
slot een bezield vertoog over liefde voor 
literatuur, liefde voor cultuur en liefde 
voor het leven.

Na afloop van de plechtigheid was de  
stilte opmerkelijk.

 Michaël was razend geworden, zo werd 
tijdens de toespraken gezegd, toen hij 
zijn onherroepelijkee vonnis te horen had 
gekregen. Dan hield hij zijn lot liever in 
eigen hand. 

Han van Gessel

Sprekende stilte
op begrafenis
Michaël Zeeman
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Michaël revisited
Bij Cicero heb ik je ontmoet. Ons Volkskrant-boekenbal ging beginnen.
Folio en de letteren vereend in één katern: een uitdagend avontuur.
Maar wie wordt de chef  in de nieuw benoemde nomenclatuur? 
Amicaal hebben we daar samen een list op weten te verzinnen.

Ik besef: je moest toen bij jezelf toch het een en ander overwinnen,
maar voor je vrije rol ging je meteen geestdriftig door het vuur.
We maakten prachtkaternen, met goed gevoel voor ieders partituur.
Mijn vertrouwen heb je nooit beschaamd, dat zeg ik je in volle zinnen.

Natuurlijk waren er weleens akkefietjes. Enkelen raakten overstuur.
Bourgondisch tafelen, behoorde dat nou wel tot onze redactiecultuur?
Dat lawaai in de literaire grachtengordel, was dat nou louter kinnesinne?

Dear Michaël, je hebt de krant verrijkt met een eldorado vol literatuur.
Je liet het allemaal weerklinken met je eigen, vaak galmende coloratuur.
Je was een kolos, maar met een warm kloppend, klein hartje van binnen.

Han van Gessel Foto Wim Ruigrok

KANTOORHUMOR op de boekenredactie: Wie heeft de 
beste Michaël Zeeman in huis? 

Het is niets om mee te koop te lopen misschien, maar na een 
telefonisch onderhoud met Rome voelt menige collega de be-
hoefte achteloos gedebiteerde teksten als ‘je weet dat ik vrij 
goed thuis ben in de Estische letteren’,  ‘ik heb er de befaamde 
Russische editie van 1851 naastgelegd’ of  ‘morgen zit  ik in 
Lissabon, ik moet daar even een congres leiden’ hardop op z’n 
Zeemans te herhalen.

Het zal te maken hebben met ongeloof, of wie weet zelfs er-
gernis. Hoe is het mogelijk dat iemand zelfs de geringste mede-
deling over zichzelf in zulke pontificale volzinnen giet, zonder 
ooit eens uit zijn rol te vallen? Maar er komen ook andere emo-

ties bij: bewondering om de stuurmanskunst waarmee de zin-
nen gracieus alle syntactische en semantische haarspeldbochten 
nemen, en de plezierige sensatie die je voelt bij een begena-
digde toneelspeler die raakt aan alles wat larger than life is. 

Vandaar dus de neiging die nonchalante ponteneur te imite-
ren: uit een Walter Mitty-achtige nieuwsgierigheid naar hoe 
zou je het zelf zou doen, als onverslaanbare man of letters.

En wat die scepsis betreft: verdomd natuurlijk dat hij wel ter-
dege  thuis bleek in de literatuur van het Balticum, de finesses 
van cyrillisch drukwerk of de ins en outs van Iberische kunst-
congressen. Misschien moeten we Michaël gewoon maar af en 
toe blijven nadoen, nu we al die geacteerde en echte grootheid 
zo bitter gaan missen.

Erik van den Berg

Estische letteren

JE zou niet denken dat een zelfbewust 
en scherpgebekt iemand als Michaël 

Zeeman ooit veel last heeft gehad van 
existentiële onzekerheid. Oppervlakkig 
bezien stond ‘Michaël Zeeman’ gelijk 
aan zelfverzekerde, maar opgewekte 
arrogantie (‘Niemand zal mij verdenken 
van valse bescheidenheid’). Mocht er al 
van twijfels sprake zijn, dan hield hij die 
voor zichzelf of zocht er een uitweg voor 
in zijn poëzie. Zeeman heeft dan ook 
ruim te maken gehad met mediale karak-
tervertekening, waardoor de subtiliteiten 
in zijn persoon en werk nagenoeg aan het 
oog werden onttrokken. 
(…)
Ook al had Zeeman alles met boeken, hij 
was geen boekenfetisjist. ‘Lezen en le-
ven, dat scheelt maar een letter’, zei hij. 
Het ging hem om wat erin stond en het 

gehalte aan schoonheid dat hij aantrof. 
Schoonheid, dat was voor hem de zenit 
van stijl, geslaagde creativiteit en inven-
tiviteit. De waarde die hij aan literatuur 
hechtte, is moeilijk te overschatten. Die 
schatte hij hoger in dan de filosofie, 
omdat de ‘zeggingskracht en evocatieve 
mogelijkheden’ van de literatuur zo veel 
groter zijn.
(…)
Zodra iemand een erudiet wordt ge-
noemd, wordt hij van een mens een 
wandelende boekenkast. Ook al was 
Zeeman onmiskenbaar een erudiet, het 
was bij hem geen slapende kennis. Al-
les wat hij las maakte hij productief. In 
de discussie over de wenselijkheid van 
een multiculturele samenleving nam 
hij een ongewoon standpunt in. Als een 
verklaard tegenstander van cultuurre-

lativisme pleitte hij niettemin voor een 
‘nieuwe ethiek’ voor de verhouding tus-
sen moderniteit en religie.
(…)
Zeeman wilde tijdens het lezen ‘uit het 
heden getild worden’. Hij was afwis-
selend de globetrotter Marco Polo die 
behoefte heeft ‘deel te nemen aan wat 
daarbuiten gebeurt’, en de kluizenaar Ro-
binson Crusoe met zijn ‘verlangen naar 
een rustig hoekje om te schrijven’. ‘Het 
schrijversleven is een zeemansleven’, 
schreef hij, ‘aan de wal klinkt de lok-
kende stem van zee, buitengaats schrijnt 
het verlangen naar de haven.’ 

Carel Peeters
Carel Peeters is redacteur van Vrij Ne-
derland. Dit zijn enkele fragmenten uit 
zijn stuk over Michaël, dat deze week 
verschijnt.

Een zeemansleven
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Midden jaren negentig: de kunstredactie in La Gondola na het sluiten van de kunstbijlage op donderdagavond. Michaël Zeeman pontificaal als chef 
Kunst, met voorts van links af: Huib Stam (film), Gerdin Linthorst (film), Arjan Peters, Wil Hansen (Duits), Melchior de Wolff, Michaël Zeeman, Antar 
El-Mecky (literatuur), Judith Koelemeijer (kunst verslaggeefster).  

Foto Erik van den Berg

Wat gek, een dag of vijf geleden moest ik ineens 
heel erg aan Michaël Zeeman denken, zonder spe-
cifieke aanleiding. Terwijl ik zeker vijf of zes jaar 
geen contact meer met hem heb gehad. Ineens zag 
ik hem heel sterk voor me, ik hoorde zijn stem, zag 
weer hoe hij bewoog.
Ik wilde een uitnodiging via LinkedIn sturen om te 
connecten. Om onverklaarbare reden wilde het niet 
lukken het berichtje weg te krijgen, heb het wel 
viermaal geprobeerd en toen maar even laten zitten, 

om het later nog eens te proberen. 
Het schijnt dat ik een ander netwerk moet aanboren 
als ik wil contact wil leggen? Als zo’n netwerk al be-
staat. (Daar ben ik eigenlijk geen mens voor, maar 
zulke mensen overkomt dat altijd.)
Ik kende Michaël alleen maar zijdelings, via Dicta-
foon. Al moet ik zeggen, soms blazen mensen daar 
wel stoom af. Dus meer de emotie (volop bij Mi-
chaël) dan de data. 

Jeanne van Hoof

OF het systeem nog bestaat, weet ik niet, maar destijds kreeg 
iedere nieuweling ter redactie een begeleider of begeleid-

ster toegewezen. Zo kreeg ik in 1991 Michaël onder mijn 
hoede. Veel te begeleiden viel er bij hem niet, want hij voelde 
zich snel thuis op de redactie en maakte al gauw vrienden en 
ook vijanden. 

Iemand met zo’n uitgesproken pensoonlijkheid en brille wekt 
helaas ook weerstand op. Daar was hij overigens veel gevoe-
liger voor dan hij liet blijken. Wij werden goede vrienden, en 
toen de begeleidingsperiode achter de rug was, benoemde hij 
mij tot zijn begeleidster voor het leven. 

In jaren scheelde hij niet veel met m’n oudste zoon, en aan-
gezien hij het contact met zijn eigen ouders had verbroken, 
was onze relatie wel verklaarbaar. ‘Als er brand uitbreekt op de 
krant, red ik Riet Lina en jou’, zei Michaël vaak. De moeders 
dus...

Totdat hij naar Rome vertrok, aten we vaak samen, in res-
taurants en bij hem thuis in zijn boekenpaleis aan de Nicolaas 

Witsenkade. Michaël hield van koken en kon het goed. Hij was 
een fantastische gastheer.

We namen het leven door, het wel en wee op de krant, en dan 
ging het al snel over boeken die ik moest en zou lezen. Zo ben 
ik verslingerd geraakt aan Elias Canetti,  Giorgio Bassani en 
vele anderen.

Michaël voelde zich ook nauw betrokken bij mijn kinderen. 
Toen mijn oudste kleindochter Jaëla werd geboren, spoedde hij 
zich naar Prénatal om een flessenwarmer te kopen (‘Dat geef 
ik aan al mijn vrienden die een kind krijgen’, aldus M.) en hij 
ging er vervolgens mee op kraambezoek. De volgende dag 
vond ik in mijn scherm een verklaring van de naam Jaëla uit 
het Oude Testament. Mijn jongste dochter, Jara, hielp hij met 
het samenstellen van een boekenlijst voor haar eindexamen aan 
het Barlaeus. 

Michaël was meer voor mij dan een collega. Een vriend voor 
het leven. Dat heeft te kort geduurd. Wat zal ik hem missen.

Erna van den Berg

Moeder voor het leven
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Hart onder de riem
BEGIN 2001 schreef ik een tamelijk kritische recensie van 

de essaybundel Nu en altijd van Marjoleine de Vos. Daar-
mee riep ik de gramschap van Kees Fens over mij heen, die hij 
spuide in zijn donderdagse rubriek In het voorbijgaan. Mijn 
kritiek, aldus Fens, zou een wraakzuchtige oorsprong hebben. 
De Vos waste mij in een van haar essays de oren over een ee-
rdere bijdrage in de krant waarin ik de historiciteit van het ker-
stverhaal ter discussie stelde. Ik had daarom de bundel onbe-
sproken moeten laten, vond Fens. Een tamelijk hypocriet stand-
punt voor een scribent die, sinds jaar en dag bevriend met het 
paar De Vos & Van Deel, het in geschrifte voor haar opneemt, 
en zich daarmee schuldig maakt, zij het in omgekeerde richting, 
aan hetgeen waarvan hij mij beticht.
Dat vond ook Michaël, die mij daarvan in een tamelijk hilarisch 
e-mailbericht op de hoogte stelde. Hij schreef onder meer:

‘Met aan hysterische lachaanvallen grenzende verbijstering 
las ik afgelopen week een cursiefje van Kees Fens, op wie 
ik, meen ik, tamelijk gesteld ben en met wie ik in elk geval 
amicale betrekkingen onderhoud, over jouw recensie van dat 
bespottelijke boekje van De Vos. Verbijstering en de neiging 
om me te benatten van vermaak ontsprongen aan twee op-
vattingen of inzichten:
- Ik vond je recensie van dat boekje een voorbeeld van zake-
lijk en helder bespreken, goed betoogd en overtuigend bear-
gumenteerd. Had ik in jouw schoenen gestaan, ik had geloof 
ik mijn geduld verloren, zowel bij het lezen als bij het schri-
jven. (Terzijde: het boekje zou aanvankelijk Ongestelde Vra-
gen gaan heten. Toen ik dat vernam heb ik, ongevraagd, er 
een omslagontwerp voor gemaakt: ik doopte een megatam-
pon in rode inkt, boog die in de vorm van een vraagteken, 
legde die op een wit blad en fotografeerde hem. Toen dat de 
autrice ter orde kwam heeft ze de titel veranderd. Jammer, 
want ik was graag een grafisch ontwerpbureau begonnen.) 

Misschien weet je dat ik mij enkele jaren geleden in dezelfde 
geest maar in onbesuisder bewoordingen heb uitgelaten over 
de opinies van de schrijfster.
- De laatste, ik overdrijf niet, die iemand verwijten mag 
maken over bevangenheid bij het schrijven van een bespre-
king is wel Kees Fens. Wij publiceren al jaren een gestage 
stroom besprekingen van hem waaruit moet blijken dat 
het ware intellectuele, creatieve en wetenschappelijke tal-
ent aan de Rooms-katholieke Universiteit van Nijmegen 
verbonden is. Er kan daar geen boek vandaan komen of het 
is meesterlijk - en laat dat nou net de universiteit zijn waar 
Kees Fens werkt. Op de een of andere manier ben ik geneigd 
daar dus skeptisch over te zijn. Bovendien bevat zijn stukje 
zowel een uitgesproken als een onuitgesproken paradox: 
Fens zegt met de autrice bevriend te zijn en verdedigt haar 
nochtans!  Bovendien maakte hij, als lid van de jury van de 
VSB-poëzie-prijs 2000, net bekend De Vos’ bundel Zeehond, 
graag, en gauw een beetje! voor die prijs te nomineren.
Het katholieke geloof blijft een mooi geloof, waar ik nog 
dagelijks door verrast word.
Gaat voort, houdt moed!
Overigens heb ik ook Fens van mijn verbijstering over 
zoveel schijnheiligheid op de hoogte gesteld - want ik ben 
van een andere spoeling.

Groet,
Michaël Zeeman’

Kijk, dat is nog eens een hart onder de riem van een een-
voudige freelancer! Het leverde een – tamelijk slordig onder-
houden, dat moet gezegd – vriendschap op tussen hem en mij. 
Helaas is de uitnodiging die hij me bij zijn vertrek naar Rome 
gaf om, als twee gereformeerde jongens het in dat roomse bol-
werk eens lekker op een keten te zetten, nooit verzilverd.

Gert J. Peelen

HET is gebruikelijk over een dode 
voornamelijk lof te spreken, wat de 

waarheid niet altijd geheel recht doet. 
De onschatbare waarde die Michaël 
Zeeman volgens Pieter Broertjes voor de 
Volkskrant heeft gehad, verhult de soms 
verwoestende, unfaire en manipulerende  
activiteiten die hij  uitrichtte tegen colle-
ga’s, met name in de periode  dat hij chef 
Kunst was. 
Voordat de wandelende citatenbundel bij 
de krant kwam, verspreidde hij in grach-
tengordelkringen  een, zoals hij het zelf 
omschreef, ‘dodenlijst’,  met vijf namen 
van minkukels dan wel gezagsondermij-

nende  elementen die hij ten spoedigste 
zou lozen. 
Bij vier lukte hem dat. Voor zijn verdel-
gingspogingen jegens mij wist hij twee 
hoofdredacteuren en minstens één ad-
junct als hulp te winnen, en hij gebruikte  
niet alleen het roddelcircuit maar ook een 
roman voor zijn kwaadaardige bedoelin-
gen.
Een onderzoek van adjunct Jan Tromp 
naar deze ‘kwestie-Zeeman’ (een van de 
vele in zijn bestaan) leidde tot de conclu-
sie dat mij niets te verwijten viel, maar 
dat Zeeman niet zou worden ontslagen. 
De zelfverklaarde wijsgeer, wiens kwas-

tig optreden aanvankelijk nog enige amu-
sante trekjes vertoonde, verdween als 
chef  Kunst, dat wel, en wist zich later op 
onnavolgbare wijze een vrije positie bin-
nen de krant te verwerven.
Dat hij bij mij over zijn functioneren 
binnen de krant een minder positieve 
nagedachtenis oproept , wil echter niet 
zeggen dat ik me, ook niet op verzoek 
van de Volksknar-redactie, laat verleiden 
een uitvoerig anekdotisch boekje te ope-
nen. Maar een lichte relativering van de 
hoofdredactionele en andere lof doet de 
geschiedschrijving geen kwaad.

Peter van Bueren

Persoonlijk

HIJ is dood. God hebbe zijn ziel, want 
ik zou niet weten wat ik daarmee zou 

moeten aanvangen.
De mortibus nisi bene. En aangezien 
over zijn vele goede zijden al veel lof 
getrompetterd is, nog een andere goede 
kant van hem: hij was handig.
Ik had voor een artikel van Roland de 

Beer foto’s gemaakt van repetities van 
Frans Brüggen, die in de late uurtjes een 
concertserie had  van symfonieën van 
Haydn. Op de redactie regelde Roland 
twee vrijkaartjes voor mij, terwijl Mi-
chaël Zeeman met gespitste oortjes zat 
te luisteren. ‘s Avonds in het Concertge-
bouw sta ik in de rij om de kaartjes af te 

halen en een eind voor mij staat Michaël. 
Toen ik om de kaartjes vroeg, vertelde de 
caissière dat ze zojuist waren afgehaald. 
De mortibus…
Overigens liep het nog goed af. Want in 
de rij stond Hans Heg, die ons als special 
guests wist binnen te loodsen.

Wim Ruigrok

De mortibus…


