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Bij Pauw hoorde ik Gerard Joling over liedjes in Kiev. Het ging 
het ene oor in, het andere uit. Al mijn aandacht ging uit naar 

het opschrift op zijn borst: Top Geer. Wat bedoelde  Geer – nou 
ja dat was wel duidelijk – maar (1) waarom deed hij dit en (2) 
waarom deed hij het zo?

Steeds meer mensen vragen schriftelijk 
om aandacht. Kan niet schelen hoe. Op 
het strand in Bergen zag ik een blote man 
wiens harige rug geheel getatoeëerd was 
met een nogal wulpse liefdesverklaring.

 Men communiceert. Niet alleen met tong 
en strottenhoofd, maar ook met de tech-
nische middelen van deze tijd. Soms denk 
je: hoe meer communicatie, des te minder 
vreugd. Je zag het onlangs weer met de 
vrouwen die zich door Geen Stijl genaaid voelden. De knapen 
van Geen Stijl bleken in de ogen van de geschoffeerden nogal 
grof in de mond te zijn.

Wie zoals ik in een stad is opgegroeid en weleens rondzwierf 
in een andere dan de eigen buurt, hoorde heel verschillende 
talen. De taal van de koningin evengoed als de taal van de boef 

Oude Nol. Soms voetbalde je tegen jongens die je uiterst bekakt 
kleineerden, dan weer tegen ruwe kwanten uit een achterbuurt. 
Niet zelden gingen de strijdende partijen met elkaar op de vuist. 
Zo leerde ik het slagveld van de taal al vroeg kennen.
 Apartheid was een beproefd middel om zulke conflicten te 

voorkomen. Een deftige dame uit het Wilhelminapark kon met 
één telefoontje naar het hoofdbureau een verdwaalde viespeuk 

uit haar buurt laten verwijderen.
 Vandaag de dag kom je als hoogopge-

leide vrouw zo’n knul thuis achter je com-
puter tegen. 

 Het Nederlands, het Algemeen Beschaafd 
Nederlands, het ABN, is altijd een kunst-
taal van de bovenlaag geweest, maar ze 
kwijnt. We zien pas het begin, maar het is 
al duidelijk dat de digitale technologie – die 
zélf een taal is – overal ter wereld de deur 
openzet voor native speakers die hun oude 

taal inruilen voor de nieuwe taal van de sociale media. Donald 
Trump gaat ze voor. Géén gedachten, géén redevoeringen, géén 
boeken, géén kranten, tweets. 

Top Geer. 

Willem Kuipers                        wiewiewie.nl

Achterbuurt

De grote vraag voor Jan van der Put-
ten, oud-Volkskrant-correspondent 

en Chinakenner, is of China en de Vere-
nigde Staten elkaar binnenkort in de haren 
zullen vliegen. Hij heeft zijn gedachten 
daarover vastgelegd in het boek Botsende 
Supermachten dat deze dagen is gepresen-
teerd. Dat gebeurde onder andere in Pak-
huis De Zwijger te Ansterdam, waar ook 
historicus Bram Boxhoorn als directeur 
van de Atlantische Commissie een in-
leiding hield.

Volgens Jan van der Putten waren angst 
en eigenbelang steeds de basis onder de 
meeste conflicten van de laatste paar hon-
derd jaar. Niet nieuw, volgens hem, want 
de Griekse geschiedschrijver Thucydides 
beschreef al dat de oorlog tussen de steden 
Sparta en Athene rond 430 voor Christus 
ook al door die factoren werd aangewak-
kerd. Sparta werd bang voor het opko-
mende Athene en begon zich te verweren.

Zullen in deze tijd China en de Vere-
nigde Staten in dezelfde valstrik trap-
pen, vraagt Jan van der Putten zich af, nu 
China duidelijk een opkomende macht is 
tegenover de Verenigde Staten. Als China 
als wereldmacht niet het bijbehorende res-
pect krijgt van de Verenigde Staten, dan 

is niet alleen een handelsoorlog mogelijk, 
maar ook een echte oorlog.

Zijn boodschap: laat het Westen leren van 
de geschiedenis en zich niet laten leiden 
door angst voor een mogelijke hegemonie 
van het Oosten. Hij tekende wel aan dat de 
situatie precair is met een reeks conflicten 
over de hele wereld en speciaal rond de 

Chinese Zee, inclusief Noord-Korea.
Wat dat laatste betreft achtte histori-

cus Bram Boxhoorn een lokaal conflict 
mogelijk, ‘een groter conflict lijkt uitge
sloten, behalve misschien door Kim Jong- 
un van Noord-Korea’. Volgens hem is de 
vraag of China mogelijk Noord-Korea in 
toom wil en kan houden.

Jan van der Putten tijdens zijn inleiding in Amsterdam.          Foto Jacques de Jong

Gaan de supermachten botsen?

mailto:volksknar%40gmail.com?subject=
http://www.wiewiewie.nl
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Lidy Nicolasen schrijft roman over slag op Mookerheide (1574)

Kiste Trui: weldenkende, wijze vrouw

‘Als kind droomde ik van oneindige verten. Ik wilde weg 
van het dorp. Ik hunkerde naar vrijheid, naar avontuur en 
spanning. Het was niet uit haat. Ik had het dorp en zijn  
mensen lief, maar het was me te klein, te benauwd.’

Het citaat van hoofdpersoon Kiste Trui uit het nieuwste 
boek van Lidy Nicola sen, De geuzendochter, werd aange-
haald door oud-Kamerlid Femke Halsema bij de presenta-
tie in Island Bookstore te Amsterdam. Het boek beschrijft 
de slag op de Mookerheide in 1574 tussen Geuzen en Span-
jaarden.

 Het citaat van Kiste Trui zegt ook iets over de schrijver 
zelf, vond Halsema. Maar de hoofdpersoon uit het boek bleef 
in het dorp terwijl Lidy vertrok en carrière maakte als jour-
naliste. 

Het voormalige Kamerlid refereerde ook aan een eerder 

boek van Lidy, Van onze verslaggeefster, waarmee zij in 
2002 de Anne Vondelingprijs verwierf. ‘Zij is daarin bui-
tengewoon kritisch over de parlementaire en journalistieke 
elites: het onterechte dedain jegens de verontruste burgers, 
het zogenaamde klootjesvolk.

‘In haar hele journalistieke carrière  zit een grote en diep-
gewortelde betrokkenheid van gewone mensen. Ze is – on-
danks dat ze de politiek lang heeft verslagen en daarin ook 
leiding heeft gegeven – altijd een verslaggeefster geweest 
van het leven van de gewone man. In De geuzendochter 
brengt ze de zestiende-eeuwse ploeterende, godvrezende, 
onderdrukte, gewone man in beeld. Niet sentimenteel, 
maar feitelijk, bijna journalistiek en met grote historische 
nauw keurigheid.’

Femke Halsema leidt boek De geuzendochter in

Speel ’s wat.
‘Dat meen je niet toch? Hij zit nog in-

gepakt, omdat ik gisteravond les had, op 
de Jazz Academie. Ik speel elke dag. Maar   
’s ochtends maak je met zo’n altsax te veel 
lawaai. Ik zou iets jazzy’s voor je gespeeld 
hebben. Zo’n opleiding, als je net weg 
bent bij de Volkskrant (2015), is een lesje 
in nederigheid. Niemand kent je, je zit als 
amateur ook tussen jongeren die naar het 
conservatorium willen. Voor het afscheid 
van Pieter Broertjes formeerden we een 
Volkskrant-band. Ik speelde ook in Digi-
tal Ink, band van de Persgroep. Tja, mijn 
helden... Coltrane natuurlijk. Parker. Ben 
Webster, wat gedragener. Miles Davis.’

Sorry voor het bruggetje: heb je zo ook 
journalistiek bedreven, hapsnap, leuke 

dingen doen, riedeltje?
Bijna verschrikt: ‘Nee, echt niet! Juist 

heel degelijk. Net als toch ook bij muziek, 
hoor. Ik heb natuurlijk wel veel verschil-
lende dingen gedaan, als je dat bedoelt. 
Dat komt ook doordat ik vaak voor chef-
schappen werd gevraagd, in Den Haag en 
Amsterdam. 

‘Een paar jaar terug dacht ik: ik moet 
voorkomen dat ik als chef met pensioen 
ga. Ik wilde gewoon stukjes schrijven. 
Dus ben ik reporter at large geworden, 
zelf bedacht. Vooral over onze koloniale 
oorlog in Indonesië.’

En je hebt meer boeken geschreven 
dan alleen De geuzendochter.

‘Dame met de hoed ging over mijn kan-
ker. Een van de eerste egodocumenten, 

als column begonnen in Het Vervolg. Het 
tweede was ook vanuit eigen perspectief: 
Van onze verslaggeefster. Dat betrof de 
discussies op de krant over de politieke 
omwenteling in de dagen van Pim For-
tuyn. 

‘Wij in Den Haag vonden dat je het fe-
nomeen gewoon journalistiek moest be-
handelen, niet met allerlei parti-pris. Dat 
was een tweespalt met ‘Amsterdam’. Jan 
Tromp was een exponent van collega’s die 
vonden dat je met een soort morele veront-
waardiging over Fortuyn moest schrijven.’

In mijn herinnering – je kwam rond 
1986 bij de krant – was je een be-
scheiden, stil, bedeesd meisje.

‘Vergissing. Nooit geweest. Je moet ie-
mand anders bedoelen.’                           

Lidy Nicolasen (rechts) met Femke Halsema in Island Bookstore.     Foto Jacques de Jong

Als ze naar school fietste, 
kwam Lidy Nicolasen altijd 
langs een huisje met de 
naam Die swaere noodt. Die 
naam intrigeerde haar zo, 
dat ze er op 67-jarige leeftijd 
een roman over ging schrij-
ven. Die swaere noodt had 
zijn oorsprong in de slag op 
de Mookerheide in 1574, tus-
sen Geuzen en Spanjaarden. 
(De Spanjaarden wonnen.) 
Kiste Trui werd de hoofdper-
soon met karaktertrekjes van 
Lidy zelf.
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Oh.
‘Ik ben meer zoals je in 2015 in mijn af-

scheidskrantje leest. ‘Grote bek’, schreef 
Jan Tromp daar. Ik zat destijds vooral in 
Den Haag. Jou zag ik niet zoveel, al de-
den we beiden, inderdaad, sociaal-econo-
misch. Ik had in de loop der jaren allerlei 
functies. Voorzitter redactieraad, sollicita-
tiecommissie voor Philippe Remarque. 

‘Tijdens mijn buitenlandperiode in 
Amsterdam kreeg ik kanker. Terug in 
Den Haag werd ik chef van een ongeor-
ganiseerd geraakte redactie. We hadden 
de zich zeer verantwoordelijk voelende 
Theo Klein, en Nico Goebert, die zich 
chef glazenwasser noemde omdat hij niet 
over de inhoud mocht gaan. Later Jet 
Bruinsma, prima vakvrouw, maar daar-
door misschien juist geen chef. 

‘Ik heb ook nog gesolliciteerd als ad-
junct. Broertjes koos voor Suzanne 
Weusten. Met Pieter heb ik altijd goed 
gewerkt. We voerden vaak discussies op 
het scherp van de snede, vooral toen ik in 
de redactieraad zat. We waren aan elkaar 
gewaagd. Hij had misschien iets eerder 
moeten vertrekken. 

‘Al met al heb ik dus een veelzijdige car-
rière gehad bij de krant. Den Haag, ver-
slaggeverij, opinie. Janny Groen en ik 
hadden nog eens een explosieve tekst in 
de krant, waarvan we later pas ontdekten 

dat die van Mohammed B. was.’
 
Ik pikte op dat jij naar Amsterdam 
kwam wegens een Haagse relatie.

‘Philippe suggereerde bij mijn afscheid 
dat ik daarom naar Amsterdam werd ge-
haald, maar ik wilde zelf om die reden 
niet in Den Haag blijven. Ik heb zelf in de 
krant beschreven hoe het is een verhou-
ding te hebben met een politicus. Het was 
geen liaison. Het was een serieuze knip-
perlichtrelatie. Ik vond dat ik niet kon blij-
ven. Collega’s moesten over hem kunnen 
zeggen ‘wat een lul van een vent’ toen hij 
minister werd. Maar dat zeg je binnen de 
redactie niet van iemands geliefde. 

‘Je hebt mijn derde boek nog tegoed: De 
eeuw van Sonja Prins. Dat gaat over een 
kunstzinnige kluizenaarster, in de buurt 
van Baarle-Nassau, lang lid van de Com-
munistische Partij. Ze dook op in teksten 
over de agressie tegen de CPN na de inval 
in Hongarije, 1956. Ik heb haar bijzondere 
leven gereconstrueerd.’

Net als van Kiste Trui dus, de hoofdrol-
speelster van De geuzendochter.

‘Zij is een legende. Ik ben gaan zoeken 
doordat ik in Mook vaak langs het huis 
Die swaere noodt kwam. Dat had te ma-
ken met de slag op de Mookerheide, op 
zich de moeite van het vertellen waard. 

Zij verdiende het meer dan een mascotte 
te blijven, een mens van vlees en bloed te 
worden.’

Autobiografisch ook?
‘Ongetwijfeld heeft ze eigenschappen 

van mij gekregen. Het is mijn eerste ro-
man; totaal andere tak van sport dan een 
nonfictieboek. Ze leefde in een periode 
waarin oudere vrouwen al gauw voor heks 
werden uitgemaakt: die durfden te zeggen 
waar het op stond. Als dat niet gepruimd 
werd, werden ze net zo lang gemarteld tot 
ze ‘bekenden’. Het waren vrouwen met 
een opvatting. Ik heb er een weldenkende, 
wijze vrouw van gemaakt. Wijzer dan je 
zou verwachten van iemand die uit zo’n 
dorp kwam. Als je het helemaal leest, be-
grijp je hoe dat komt. 

‘Het heeft me best moeite gekost van 
de journalistiek weg te draaien en dan je 
eigen fantasie haar werk te laten doen. Ik 
heb er lang over gedaan de goede vorm 
te vinden, en voor research, in boeken en 
schilderijen.’

Dan zal er nog wel een boek in het vat 
zitten.

‘Wel vijf. Ideeën genoeg. Nee, nog niet 
bezig. Dit moet eerst maar eens z’n beslag 
krijgen.’

Maurits Schmidt

Peter Brusse (rechts, 80) kwam spe-
ciaal naar Lidy Nicolasen in de Am-
sterdamse Island Bookstore, zodat ze 
elkaars boeken konden uitwisselen. 
Lidy presenteerde De geuzendochter, 
Peter had zijn nieuwe boek Onder de 
mensen bij zich, biografie over zijn 
vader, M.J.Brusse, baanbrekend jour-
nalist en schrijver van het boek Boefje.

Hij had er al vele media mee gehaald, 
omroep Max, Sir Edmund,  op de ra-
dio Nooit meer slapen, en in Island 
Bookstore kon hij opgewekt melden 
dat hij een uitgebreid verhaal in NRC 
Handelsblad had gekregen.

De oude Brusse (1873 – 1941) gaat 
door voor een vernieuwer van de 
Neder landse journalistiek Hij schreef 
zijn reportages vanuit zijn eigen ob-
serverende gezichtspunt en als een van 
de eersten schreef hij interviews in dia-
loogvorm. Soms ging hij undercover, 
zoals voor een artikelenreeks over zee-
liedenlogementen.

M.J.Brusse had uit drie huwelijken 
zeven zoons, van wie er twee bekend 
werden als journalist, Jan (Paris vous 
parle) en Peter. Vier (half)broers, 
Henk, Ytzen, Kees en Mark kregen 

bekendheid als respectievelijk archi-
tect. cineast, acteur en beeldhouwer. 
Marie Jozeph, genoemd naar zijn va-
der, heeft slechts een jaar geleefd.

Ter gelegenheid van het 15-jarige 
bestaan van het Fonds Bijzondere 
Journalistieke Projecten werd in 2005 
de M.J.Brusseprijs ingesteld, die vanaf 

2006 werd uitgereikt, aanvankelijk 
eens per twee jaar. Aan de prijs was een 
geldbedrag van 5000 euro verbonden. 
Vanwege het grote aantal inzendingen 
werd de frequentie van de prijs vanaf 
2010 veranderd van tweejaarlijks in 
jaarlijks en het prijsbedrag werd ver-
hoogd tot 10 duizend euro.

Peter Brusse beschrijft vader in boek
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In de rubriek Oud Papier vertellen 
oud-redacteuren hoe zij cursussen 
deden, diploma’s haalden, die in hun 
vak (vrijwel) ongebruikt bleven. Deze 
keer: Joris Cammelbeeck en zijn 
tropenkolder.

Daar lag ik dan. Bijna dertig jaar oud, 
in een ziekenhuisbed met als dia-

gnose hepatitis ofwel geelzucht, opgelo-
pen tijdens een recent journalistenreisje 
met het Leprafonds naar India en Indone-
sië. Iets verkeerds gegeten. 

Na landing op Schiphol sleepte ik me 
naar het ouderlijk huis. Na een visite van 
mijn oude huisarts werd ik in quarantaine 
opgenomen in het Diaconessen zieken-
huis in mijn geboortestad Eindhoven. De 
internist van dienst verbande me drie 

weken naar een zaal met snurkende man-
nen en schreef een vetarm dieet voor, 
bedrust en een jaar zonder alcohol. 

Dan wordt een jonge vrijgezelle journa-
list met acht dienstjaren op de teller wel 
besprongen door zijnsvragen. Of pre-
ciezer: is er niet meer onder de zon dan 
De Gooi- en Eemlander en de redactie 
Buitenland te Hilversum? Moet het roer 
niet om? Een studie aangevat? Maar wat? 

 Met een diploma HBS-A op zak behoor-
den alleen rechten en economie tot de 
mogelijkheden. Met een broer die dat 
inmiddels studeerde en een vader als 
jurist leek rechten de meest plausibele 
keuze. Kortom, we schreven ons in bij de 
rechtenfaculteit van de Universiteit van 
Amsterdam en begonnen op zaterdagoch-
tend colleges te volgen. 

 Mede-studenten bleken niet erg in rech-
ten geïnteresseerd. Oude schooltrauma’s 
speelden op, mijn motivatie bleek onvol-
doende en voor de meeste tentamens 
zakte ik. 

Een geslaagde sollicitatie bij de Volks-
krant in februari 1978 en de daarmee 
samenhangende avonddiensten maakten  
na een klein jaar een einde aan de gevol-
gen van een vorm van tropenkolder.

Joris Cammelbeeck   

Ter gelegenheid van het verschijnen van 
het nieuwste boek Buster Kafka van Mar-
tin Schouten (78), heeft de uitgever diens 
hele oeuvre afgeprijsd tot € 9,95. ‘Dat af-
prijzen is een poging van de uitgever om 
mij in de markt te zetten’, laat Martin des-
gevraagd weten, ‘goed streven’. Het eerste 
exemplaar van Buster Kafka zal Martin op 
18 mei bij Athenaeum boekhandel te Am-
sterdam overhandigen aan Robert Vuijsje.

Hoeveelste boek, Martin?
‘Ik zal een boek of twintig hebben ge-

schreven.’
Je  inspiratie?

‘Kafka had al heel lang mijn belangstel-
ling, met het idee – oppervlakkig als ik 
ben  – dat hij een slapstick-auteur was. 
Slapstick is een oude liefde van mij. De 

hoofdpersonen in veel van die kluchten 
zijn er beroerd aan toe. Alles gaat altijd 
mis. Een metafoor voor het menselijk 
bestaan, sprak hij quasi-diepzinnig.’

Buster Kafka is volgens uitgever Gibbon 
een op ware gebeurtenissen gebaseerde 
geschiedenis, waarin Franz Kafka, Buster 
Keaton, antisemitisme, journalistiek, pes-
ten op school en oude liefdes prominente 
rollen spelen. Wat hebben Buster Keaton 
en Franz Kafka gemeen?

Hoofdpersoon Enzo Krijgsman verdiept 
zich daarin. Hij heeft een roman gepubli-
ceerd over de Hollandsche Schouw burg en 
wordt ten onrechte aangezien voor jood, 
met dramatische gevolgen. Deze op ware 
gebeurtenissen gebaseerde geschiedenis is 
een spel met identiteiten, doortrokken van 
dood en verdriet.

Nooit heimwee naar je tijd als toneel-
recensent bij de Volkskrant?

‘Het was leuk om te doen, maar ik heb 
een overdosis toneel gehad. Nu graag wat 
anders, zoals achter de geraniums zitten 
lezen en schrijven.’

Martin Schouten gaat voor slapstick

In een beperkt gezelschap van familie, vrienden en 
oud-collega’s hebben de kinderen Jeroen en Suzan van 
Hans Beynon en Mélanie Kuipers op 23 april in het Tro-
penhotel te Amsterdam diens boek Terasi uitgereikt. 
Postuum, immers Hans is eind vorig jaar overleden. De 
publikatie van het boek was zijn laatste wens. Daarin 
beschrijft hij zijn jeugd in Indonesië.

Het boek kon verschijnen dankzij de inspanningen 
van collega Ineke Jungschleger en haar man Otto Ro-
mijn, die het contact met uitgever LM Publishers ver-
zorgde. Tanneke de Groot leverde eveneens hand- en 
spandiensten. Jammer genoeg waren deze drie bij de 
uitreiking verhinderd. Maar oud-collega’s Riet Lina, Pe-
ter van den Berg,  Maria Hendriks, Joris Cammelbeeck 
en zijn vrouw, Adriaan de Boer, Maurits Schmidt en 
Bert Steinmetz waren erbij.

Op de foto Jeroen Beynon en Riet Lina.
                         Foto Jacques de Jong

Roman van Hans Beynon
in kleine kring uitgereikt


