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m Hans Olink: Dronken van het leven . A. den
Doolaard. Zwerver, schrijver, journalist.
Atlas, 350 blz. € 39,95

‘E en dakloze onder Gods sterrenhe-
mel’, zo typeerde de avontuurlijke
reporter en schrijver A. den Do-
laard (1901-1994) zichzelf. Die dak-

loosheid sloeg niet in de eerste plaats op zijn
voorkeur voor een zwervend bestaan, maar op
zijn ideologische ongebondenheid. Zijn leven
lang bleef de onconventionele domineeszoon
uit Den Haag zich afzetten tegen dogmatiek en
opkomen voor de vrijheid van het individu.

Uit de met vaart geschreven biografie door
Hans Olink van deze energieke journalist,
schrijver en topatleet spreekt een onafhankelij-
ke geest, een warmbloedige man die met hart en
ziel stelling nam tegen fascisme en nationaal-
socialisme, en zich in geen enkel hokje liet stop-
pen. In het verzuilde Nederland heeft de literai-
re reputatie van Den Doolaard ongetwijfeld te
lijden gehad van zijn non-conformisme. In do-
mineesland werd zijn als folkloristisch wegge-
zette werk niet op prijs gesteld. Het was te po-
pulair. Maar dat de auteur van evergreens als De
druivenplukkers, De herberg met het hoefijzer,
Oriënt-Express en Wampie een groot schrijver was,
is ook moeilijk vol te houden. Hij was geen He-
mingway, ook al probeert Olink hem zo te por-
tretteren. Hun machismo en dadendrang zijn
vergelijkbaar, maar als schrijver hadden de twee
tijdgenoten weinig gemeen.

Dronken van het leven is dan ook niet primair
een schrijversbiografie met een visie op het lite-
raire oeuvre van Den Dolaard. Slechts de opinies
van tamelijk willekeurige recensenten worden
samengevat. Daaruit komt naar voren dat de
vertelkunst van Den Doolaard niet serieus werd

genomen. Het onderscheid tussen schrijvers en
vertellers was in de jaren dertig ‘zo ongeveer het
onderscheid tussen scherpzinnigen en dom-
men, tussen intellectuelen en primitieven’, stel-
de Alfred Kossman ter gelegenheid van Den
Doolaards 70ste verjaardag. Den Doolaards
werk was populair bij het grote publiek, terwijl
de literaire elite er haar neus voor ophaalde.

Ta f e l b e r g
De schrijver van reportageromans die zich veel-
al in onherbergzame Europese randgebieden
afspelen, werd op 7 februari 1901 in Zwolle ge-
boren als Cornelis Spoelstra en bracht in zijn
jeugd een paar jaar door in Zuid-Afrika. Daar,
aan de voet van de Tafelberg zou hij zijn onbe-
dwingbare zwerflust, zijn liefde voor de berg-
sport en voor onbekende volkeren en culturen
hebben opgedaan. Terug in Nederland stierf
zijn vader en kon zijn moeder nauwelijks geld
opbrengen om haar zoon en twee dochters op te
voeden. Cornelis trad na de hbs in dienst van de
Bataafse Petroleum Maatschappij (BPM), waar
hij vooral opviel tijdens sportdagen. Al op zijn
zestiende reed hij de Elfstedentocht, zijn verde-
re leven zou hij uitblinken als hardloper, skiër
en alpinist. Hij bedwong onder zware omstan-
digheden de Mont Blanc, zoals beschreven in
zijn roman De witte stilte (1932).

Als jonge dichter uit de Haagse kring van Jan
Campert koos de sportieve kantoorklerk op zijn
twintigste voor het pseudoniem A. den Dool-
aard. Onder die naam publiceerde hij in 1926
zijn eerste dichtbundel De verliefde betonwerker,

In literaire kringen gold A. den
Doolaard als een verteller, één
trapje onder de echte literatuur.
Maar wat een leven leidde deze
eigengereide schrijver,
sportman, vrouwenman.

Plotseling ging mijn revolver af
Het woeste leven van de literaire nonconformist A. den Doolaard (1901-1994)

A. den Doolaard in 1979 Foto Freddy Rikken
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geïnspireerd door het vitalisme van zijn voor-
beeld Hendrik Marsman.

Na zijn vrijwillige vertrek bij de BPM, waar
men weinig van dichters moest hebben, vestig-
de hij zich tijdelijk in Chamonix, dat de rest van
zijn leven een belangrijke ankerplaats zou blij-
ven. Behalve schrijven aan zijn eerste roman en
aan reportages voor Nederlandse bladen deed
hij er mee aan de Franse schaatskampioen-
schappen en deelde hij het bed met de actrice en
latere nazi-regisseuse Leni Riefenstahl.

Spectaculaire vrouwengeschiedenissen ken-
merkten het leven van Den Doolaard, die er op
jeugdfoto’s uitziet als een woest aantrekkelijke
roverhoofdman. Behalve met de Haagse balleri-
na Darja Collin, latere echtgenote van de door
Den Doolaard bewonderde dichter Slauerhoff,
onderhield hij tot op hoge leeftijd relaties met
talrijke schoonheden. Hoewel hij zichzelf onge-
schikt achtte voor het huwelijk, trouwde hij
tweemaal. Zijn huwelijk met de Franse Daisy
Roulôt, bij wie hij een dochter verwekte, liep op
de klippen nadat Den Doolaard in de buurt van
Skopje haar Servische minnaar doodschoot.
Olink probeert aannemelijk te maken dat dit
opzettelijk was, Den Doolaard zelf heeft altijd
gezegd dat zijn revolver per ongeluk afging.

Als bewijs dat de schrijver zijn liefdesrivaal
wel degelijk vermoord heeft, baseert Olink zich
op Den Doolaards autobiografische roman Sa-
men is twee keer alleen (1976), waarin de hoofdper-
soon zich bezondigt aan een vergelijkbare crime
passionel. Dat is geen bewijs, maar sensatie-
zucht. Het boek wordt daar niet sterker van. In-

tegendeel, de relatie tussen Den Doolaard en
Daisy wordt er alleen maar schimmiger door.
Zij doet na de vermeende moord op haar min-
naar tot drie maal toe een zelfmoordpoging,
wat Olink op één bladzijde afraffelt. Na hun
scheiding trouwde Den Doolaard in 1937 met
de vijftien jaar jongere Erie Meijer, die hij Wam-
pie noemde en aan wie hij zijn gelijknamige
liefdesroman wijdde. Met haar trok hij de we-
reld over, samen belandden ze gedurende de
Tweede Wereldoorlog in Londen, waar Den
Doolaard het schopte tot chef van Radio Oranje
en met Lou de Jong en anderen de uitzendingen
voor bezet Nederland verzorgde.

Reisrepor ter
Den Doolaard had zich in de jaren dertig ont-
wikkeld tot onverschrokken en reisreporter die
voor het Algemeen Handelsblad, de N RC en Het
Vo l k verslag deed van de ontwikkelingen op de
Balkan en het oprukkende fascisme en natio-
naal-socialisme in de rest van Europa. In Italië,
Oostenrijk en Duitsland was hij als gevolg van
zijn kritische artikelen al snel tot persona non
grata verklaard. Ook in Nederland werd hem
zijn principiële stellingname tegen het fascisme
niet door iedereen in dank afgenomen.

Hij brak met zijn vriend Albert Kuyle nadat
die zich in De Gemeenschap aan antisemitische
nazipropaganda had bezondigd. Tegelijkertijd
bond hij de strijd aan met Koos Vorrink. De
SDAP-leider vond het verkeerd dat Den Dool-
aard in krantenstukken onder de titel Het haken-
kruis over Europa waarschuwde tegen de inhoud

van Hitlers Mein Kampf. Op zijn beurt hekelde
Den Doolaard, zelf lid van de SDAP, de struisvo-
gelpolitiek van de sociaal-democratie tegenover
het fascisme. Zijn scherpe politieke inzicht
dankte hij aan zijn talrijke internationale con-
tacten met intellectuelen en schrijvers zoals de
Tsjech Karel Capek die hem in 1938 voorspelde
tot welke ellende de nazi-barbarij al binnen één,
hooguit twee jaar zou leiden.

Het interessantst aan dit barstensvolle le-
vensverhaal is de oorlogsperiode in Londen,
waar Den Doolaard zich keerde tegen allerlei
ondemocratische toekomstplannen voor het be-
vrijde Nederland en tegen het al op voorhand
uitschakelen van het communistische verzet als
politieke factor. Onthullend is een brief van Den
Doolaard aan premier Gerbrandy die hem had
laten weten dat hij zich als ambtenaar van de
Londense regering niet mocht inlaten met com-
munisten. Den Doolaard beschouwde dit ver-
bod als een aantasting van zijn grondwettelijke
rechten. ‘Ik wens hard te werken voor de „de
stem van Strijdend Nederland”, maar wens niet
te spreken als „de stem van Gebreideld Neder-
land.”’ Na de oorlog bleef hij opkomen voor de
vrijheid van meningsuiting. In 1956 verdedigde

hij zijn vriend Theun de Vries die na de Sov-
jet-inval in Hongarije met andere communisti-
sche schrijvers uit het literaire leven werd ver-
bannen. Toen De Vries jaren later zijn lidmaat-
schap van de CPN opzegde, stuurde Den Dool-
aard hem een, in de biografie integraal opgeno-
men gelukwens waarin hij zijn eigen positie als
vrijdenker fraai uiteenzette.

Eind jaren veertig brak Den Doolaard met de
PvdA wegens de politionele acties tegen Indo-
nesië. Prompt mocht hij niet meer publieren in
Het Parool en Het vrije Volk. Ook in de geschiede-
nis van de benepen Nederlandse pers biedt
Dronken van het leven onthullende inkijkjes. Den
Doolaard kon terecht bij De Gelderlander en be-
zorgde die krant diverse scoops die internatio-
naal de aandacht trokken. Ook met zijn groei-
ende romanoeuvre boekte hij buitenlandse suc-
cessen. Op uitnodiging van zijn Amerikaanse
uitgever woonde hij in de jaren vijftig geruime
tijd in de Verenigde Staten, waar hij, mede door
de heksenjachten van senator McCarthy moei-
lijk kon aarden. Hij ontwikkelde zich tot een ge-
dreven en strijdbaar atoompacifist. Zijn oude
dag sleet hij in Hoenderloo. De tot wanhoop
stemmende ontwikkelingen in Joegoslavië, dat
hij als zijn tweede vaderland beschouwde, bleef
hij volgen. Den Doolaard heeft de eeuw van het
begin tot het einde in al zijn hoogte- en vooral
dieptepunten meebeleefd. Hij heeft daar, zoals
Menno ter Braak het al verwoordde, ‘uitmun-
tend’ verslag van gedaan, ‘met een beetje groot-
spraak en veel pittoreske effecten, maar in het
genre werkelijk knap’.

HET ONBESPROKEN BOEK

De vraag waait
in de wind
In een tweewekelijkse serie over boeken die bijna
onopgemerkt bleven, deze week het ‘Vragenboek’
van Mikael Krogerus en Roman Tschäppeler.

I k kan me goed voorstellen dat ik
aan iemand vraag: ‘Stofzuig je el-
ke week?’ En dan kan het niet an-

ders dan dat het antwoord op die
vraag aanleiding zal geven tot een
nieuwe vraag, en nog een, en nog
een. En dan zal het al snel gaan over
andere stofzuigergerelateerde zaken
als luiheid, gemakzucht, s ch o o n -
maakwoede, taakverdeling, het idee
van nuttige tijdsbesteding – en de zin
van het leven. Ik zou al gauw een
beeld van iemand hebben, alleen op
grond van zijn stofzuigergedrag.
Toch gaat het niet om de stofzuiger.
Hetzelfde resultaat is te bereiken met
de vraag ‘scheer je je overal?’ of ‘heb
je een rijbewijs?’

De vraag ‘Stofzuig je elke week?’ is
te vinden in het Vragenboek van Mi-
kael Krogerus en Roman Tschäppe-
ler, oorspronkelijk in 2009 in Zwit-
serland verschenen. De bedoeling
van de samenstellers is dat ik deze
vraag niet alleen aan anderen stel
(‘geliefden, vrienden of familie’)
maar ook en vooral aan mezelf – en
dat ik mijzelf zo een spiegel voor-
houd. Nu geloof ik dat ik heel goed
via mijn stofzuigerspiegel tot een
zelfportret kan komen, maar dan
moet ik op deze vraag wel iets meer
kunnen antwoorden dan, zoals het
Vragenboek wil, ‘ja’ of ‘nee’. Mijn stof-

zuigergedrag is te ingewikkeld om in
zo’n simpel schema gevat te worden.
Ik weiger een kruisje bij de voorge-
drukte vakjes te zetten en ik weiger
ook maar meteen om nog verder te
lezen. Ik sta al bijna op het punt het
boekje in een hoek van de kamer te
gooien, als ik bedenk dat de vraag mij
daarmee toch nog aan het denken
heeft gezet. Ik moet toegeven: geen
antwoord is ook een vorm van ant-
woord. En het hele boekje geërgerd
weggooien is een nog duidelijker
vorm van antwoord. Zo leer ik weer
veel over mijn drang naar precisie en
mijn ongeduld. Dat heb ik bij de vol-

gende vragen wel nodig. ‘De rol toi-
letpapier is op; hang je meteen een
nieuwe op?’ Opnieuw mag ik alleen
antwoorden met ‘ja’ of ‘nee’.

Ooit stelden Krogerus en Tschäp-
peler één goede vraag: ‘Waarom stelt
niemand een écht goede vraag?’ Ve r -
volgens zijn ze alle vragen gaan ver-
zamelen ‘die we altijd al hebben wil-
len stellen, maar vanwege allerlei
twijfelachtige redenen toch voor ons
hielden’. Het gevolg: de 565 vragen
van het Vr a g e n b o e k . De samenstellers
denken dat al hun 565 vragen ‘provo-
cerende, hilarische, overtuigende,
onthullende, ongehoorde vragen’

zijn, maar dat zijn ze niet. Vele heb-
ben alleen een babbelfunctie. ‘Doe je
altijd meteen de afwas?’ en ‘Hoe hoog
is je energieniveau?’. Ze zijn bedoeld
om de verveling te verdrijven, of een
moeizaam gesprek gaande te hou-
den. Achter elke vraag staan stippel-
lijntjes. Als je alles netjes invult, krijg
je een zelfportret in 565 antwoorden.

Maar daartussendoor staan vragen
die niet op één stippellijntje te beant-
woorden zijn. Dat zijn de echte vra-
gen ‘die we elkaar zelden stellen
(maar die er wel toe doen)’. Vraag
420: ‘Met welke goede vriend of
vriendin kun je je voorstellen naar
bed te gaan?’ En vraag 536: ‘Wa a r o m
leef je niet zoals je graag zou willen
leven?’ Ik zie ze nog niet zo gauw ge-
steld worden tijdens een vastgelopen
gesprek, een moeizaam etentje of een
lange treinreis, om weer wat peper in
de conversatie te brengen. Dit is geen
‘doe-het-zelfboek met uitdagende le-
vensvragen’, zoals de uitgever zegt.
Dit is een cadeauboekje. Deze vraag
staat er niet in: hoe vaak koopt u ca-
deauboekjes?

G U U S  M I D DA G

Mikael Krogerus en Roman Tschäppe-
ler: Vragenboek. Vert. Rik Kuiper.
Podium, 176 blz. € 15 , - .

Getreiterd
maar toch
winnaar

Edward van de
Vendel, Julian
van Dalen: Het
lekkere van
p e s te n .
Athenaeum-
Polak & Van
Gennep,
143 blz. € 14 , 9 5

KINDERBOEK

H et verschil tussen plagen
en pesten, zo krijgen kin-
deren te horen, is dat pla-
gen meestal grappig is en

aardig bedoeld. Pesten is dat niet. Het
is elke dag jennen en treiteren. En het
is structureel. Julian van Dalen heeft
dat hardcore pesten meegemaakt, vrij-
wel dagelijks, op de basisschool en op
de middelbare school.

Het eerste deel van Het lekkere van
pesten bestaat uit het anekdotische
verhaal van Julian, opgetekend door
Edward van de Vendel, die bekend is
als schrijver van jeugdboeken en ge-
dichten. Dit boek is eigenlijk bedoeld
voor volwassenen, maar valt goed te
lezen door ‘young adults’, want het on-
derwerp zal hen zeker aanspreken.
Echt gebeurd bovendien.

Het gemep op het schoolplein
blijkt in dit geval veel verder te gaan
dan plagen. De jonge Julian zegt er
niets over tegen zijn ouders, en zijn
leraren kunnen of willen het niet
zien. Het is aangrijpend om al die
kleine en grote treiterijen achter el-
kaar te lezen. Zo veel en zo herken-
baar; iedereen kent wel een Julian – of
is er zelf een geweest. In het tweede
deel – en dat is spannend – wordt Ju-
lians verhaal voorgelegd aan de voor-
malige pestkoppen, vroegere leraren,
klasgenoten, Julians broer en zijn ou-
ders. Zij reageren daarop.

Julian vertelt zijn verhaal ‘in de
hoop dat dit boek iets zal veranderen
aan de manier waarop wordt gedacht
over pesten, en wat er tegen te doen
va l t ’. Julians broer geeft een aanzet
daartoe, hij vindt dat er een ‘mentali-
teitsverandering’ moet komen. ‘Zoals
het vroeger heel normaal was dat je je
kind sloeg en nu niet meer, zo moeten
mensen ook nu weten dat dit een pro-
bleem is en het onverantwoord is om
er niets tegen te doen.’

Het vorige week bij RTL4 begon-
nen tv-programma Gepest heeft het-
zelfde uitgangspunt, maar gaat min-
der diep. Peter van der Horst presen-
teert het verhaal van één kind dat
vroeger gepest werd, en laat zien hoe
dat effect had op de rest van zijn of
haar leven. Daarna wordt de ‘con-
frontatie aangegaan’ met ouders, le-
raren en voormalige pestkoppen. Het
resultaat is schrijnend. Het ergste, al-
thans in de eerste aflevering, is dat de
treiteraars van toen zich niets van
hun slachtoffer herinneren.

De Julian uit het boek heeft dan
nog het betrekkelijke geluk dat hij
wél bestaat in het geheugen van zijn
beulen, al hebben ze een andere bele-
ving van de geschiedenis. Julian van
Dalen is overigens niet zijn echte
naam. Op de cover staat met nadruk
dat hij een ‘internationaal fotomodel’
is. Alsof dat er toe doet, vraag je je af.
Enerzijds natuurlijk wel, want je
krijgt bewondering voor de strijd van
Julian, en voor het feit dat hij on-
danks dat pesten in zijn jeugd uit-
groeit tot een supermodel. Terecht is
hij trots daarop. Maar hoe moet het
dan met al die kinderen die vandaag
nog steeds het mikpunt zijn van hun
pestkoppen – maar nooit model zul-
len worden?

M A R I E K E  VA N  T W I L L E R T

Lijd jij maar lekker

‘Als je wilt weten wat ik tot nu toe allemaal gedaan heb in mijn leven wil ik je dat graag laten zien. Dit in
antwoord op je vraag c.q. opmerking: jij stelt daar niets tegenover.’ Grunberg aan Esther Krop, 21.01.93
Uit besproken boek

Wat de 22-jarige Arnon Grunberg schreef aan Esther

A R J E N  F O RT U I N

m Arnon Grunberg: Brieven aan
E s t h e r. Alauda Publications, 84 blz.
13,50. Ook verkrijgbaar als
gesigneerde en genummerde
facsimile-uitgave (€ 200,-) en als
e-book € 7, 5 0 )

H et lezen van oude brieven
is als kijken naar je ouders
als ze met elkaar vrijen,
schrijft Arnon Grunberg

in het voorwoord van Brieven aan Es-
ther. ‘Ik zag iets dat niet voor mijn
ogen bestemd was en dat ik eigenlijk
een beetje smerig vond. Schaamte
onttrekt zich meestal aan rationele
overwegingen [...] Misschien is
schaamte ook een te groot woord voor
het groeiende ongemak waarmee ik
vluchtig mijn vroegere brieven her-
l a s. ’ Brieven aan Esther is een bundeltje
met twintig brieven die Grunberg in
1992 en 1993 schreef aan studente Es-
ther Krop; het is de eerste, zeer fraaie,
uitgave van Alauda Publications, dat
door Krop zelf wordt bestierd.

De schaamte van Grunberg is voor-
stelbaar, net als zijn twijfel aan de li-
teraire waarde van Brieven aan Esther.
Maar een overbodige uitgave is het
boekje niet. Het geeft inzicht in de
jonge schrijver Grunberg, en ten min-
ste zoveel in de jonge mens Grun-
berg. Er zit bovendien een verhaal in
de brieven van een 22-jarige aanko-
mend schrijver met een ‘vrijwel non-
existent’ seksleven en een drie jaar
jonger meisje met literaire en artistie-
ke ambities.

In zijn eerste brieven is Grunberg
allervriendelijkst. Hij heeft werk van
Krop gelezen en nodigt haar uit om
‘een glaasje wijn te komen drinken en
over de belangrijke dingen van het le-
ven te praten, zoals daar bijvoorbeeld
zijn, schrijven’. Het is juli 1992,
Grunberg werkt al aan Blauwe maan-
dagen. Op 30 juli: ‘Ik heb een heel ple-
zierige middag met je doorgebracht,
ik vind je een bijzonder meisje, Es-
t h e r. ’

Aanvankelijk stuurt Grunberg dat
bijzondere meisje vooral gedachten
over literatuur, het lijkt wel een para-
de van beginselverklaringen, opge-
wekt door Krops kennelijk [haar brie-
ven zijn niet bewaard] nogal verheven
gedachten over literatuur. ‘Ik geloof
ook in schrijven, maar op een meer
dubbelzinnige manier dan jij. Ik be-
sef hoe dubbel schrijven is, hoezeer
het pijn gebruiken is, hoezeer het ook
mensen gebruiken is of jezelf gebrui-
ken.’ En: ‘Ik ben woedend over mijn
lot en woedend over mijn leven om-
dat het onvolmaakt is, omdat mis-
schien alleen de dood het zou kunnen
volmaken en door te schrijven pro-

beer ik iets daarvan te volmaken.’
Het zijn woorden die de charme

hebben van een jonge schrijver die
aan zijn gedachten net wat te veel ge-
wicht toekent, schijnbaar overdon-
derd door zijn kansen en ambities.
Ook de empathie en de agressie van
de romancier Grunberg zijn al zicht-
baar: ‘Ik ben geobsedeerd door ver-
nietiging. Voor mij heeft alles daar-
mee te maken.’

Krop wordt al snel geconfronteerd
met de gevolgen van dat wereldbeeld,
als Grunberg steeds feller van leer
trekt tegen haar artistieke idealisme.

‘Je schrijft dat je voortdurend recht-
vaardiging zoekt voor je lijden. Ik
neem aan jouw lijden, voor mijn lij-
den hoef jij immers geen rechtvaardi-
ging te zoeken. Ik zou zeggen: zoek
maar lekker en lijd maar lekker.’

Vanaf dat punt wordt de toon van
de brieven onaangenamer en neer-
buigender, met af en toe een scherp-
zinnige passage: ‘Buurmeisje hoor je
het? Schoonheid is niet kapot te krij-
gen. Esther heeft het net gezegd. Zo
ik ga nu met deze hamer de tanden
uit je mond slaan maar daar moet je
niet moeilijk over doen want de

schoonheid is niet kapot te krijgen.’
Grunbergs gaat Krops werk en

brieven steeds minder bijzonder vin-
den. Je vraagt je steeds meer af waar-
om je deze boutades moet lezen. Mis-
schien juist om die obsessieve vast-
houdendheid. Wie in een jeugdcor-
respondentie zo hecht aan een mas-
ker (Grunbergs eigen term) weet zich
werkelijk geen raad met wat zich er-
onder zou kunnen bevinden. Zoals
Grunberg schrijft, op 14 september
1992: ‘Al vijf jaar probeer ik te ver-
woorden wat het betekent als iemand
geregeerd wordt door angst.’

In de Alpen reed hij het Franse
schaatskampioenschap, deelde
hij het bed met Leni Riefenstahl

Ook in Nederland werd hem zijn
stellingname tegen Hitler niet in
dank afgenomen

Jaren twintig Uit besproken boek
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