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De hemel zijn de anderen
ALEID TRUIJENS

J

e zou het afgelopen
week bijna vergeten,
dat het de Week Tegen
het Pesten was. Veel
scholen hadden activiteiten voor ‘een gezellige en veilige
groep’. Of het iets geholpen heeft tegen de
grootste angst en gruwel in veel kinderlevens en hoeveel pestkoppen er zijn aangepakt – ik las
er weinig over. Deze week stond geheel in het teken van
schokkender kindernieuws: dat de Hema de aanduiding ‘jongen’ of ‘meisje’ op kinderkleding weglaat en
de kleren door elkaar gaat hangen. Schuimbekkende
reacties: eerst Zwarte Piet schofferen en paaseitjes ‘verstopeitjes’ noemen en nu dit! De marxisten nemen het
land over! Martin Bosma brieste: #cultuurondervuur.
Pesten en kleding, voor mij horen ze bij elkaar. Toen
ik een kleuter was hadden wij op school een verkleedfeest. Ik zeurde of mijn moeder een pak wilde naaien;
een elfje of prinses wilde ik zijn. Ze lachte; voor die onzin had ze geen tijd. We hadden toch genoeg verkleedkleren? Ze trok een indianentooi tevoorschijn, een conducteurspet en een compleet cowboypak. Ik had er
mijn drie oudere broers stoer in zien rondlopen. Er
zijn beslist ergere dingen in de wereld, maar als ik de
groepsfoto terugzie krijg ik nog steeds buikpijn: alle
meisjes zijn beeldschone feeën en danseressen, alleen
ik draag een cowboyhoed, een vierkant jasje met
sheriff-ster en een riem met holster. Het pistool prikt in
mijn buik. Ik staar beschaamd naar de neuzen van
mijn grote zwarte laarzen. De jongens vonden me

Die dag begon het pesten. Door
de meisjes, altijd de meisjes
grappig. De meisje lachten me keihard uit.
Die dag begon het pesten. Door de meisjes, altijd de
meisjes. Ik hoorde er niet bij. Ik had ook al geen pennyloafers en twinsets, want dat vond mijn moeder kakkleren. Ook stond ze erop dat ik voor ‘poesiealbums’
zélf een versje schreef en een tekening maakte en me
niet ervan afmaakte met zo’n voorgebakken rammelrijm en glitterplaatjes. Een volkomen terecht standpunt, maar de populaire meisjes vonden mijn bijdragen stom. Ik was een raar kind. Thuis durfde ik niets
over het pesten en buitensluiten te vertellen, want
mijn moeder was de liefste vrouw op aarde en bedoelde het goed.
Dat zou mijn kinderen dus niet overkomen. De eerste jaren van haar leven zag mijn dochter eruit als een
jongetje, met haar tuinbroekjes en houthakkershemden – kleren die mijn zoon ook zou dragen. Daar hadden haar vader en ik geen ideologische motieven voor,
niet bewust althans: we vonden jongenskleren ‘leuker’
dan het kansarme, mistroostige roze met strikjes en
hartjes. Maar eenmaal op school vertoonde ons kind
een verontrustende hang naar frutseljurken, sokjes
met kant en pony’s met lila haar.
Dat kreeg ze allemaal. Want: niets erger voor een
kind dan het uithangbord te zijn van de prinzipienreiterei van de ouders. Stralend kwam ze thuis van
school, in haar gazen tutu, haar matrozenjurk, haar afschuwelijke lakschoenen. De hel, dat zijn de anderen,
maar de hemel óók. Niets zo blijmakend voor kinderen
als opgenomen te zijn in een groep.
Na een tijdje droeg mijn dochter weer spijkerbroeken en baseballjacks. Op klassenfoto’s uit de jaren
negentig zien de kinderen er behoorlijk ‘genderneutraal’ uit, in effen, gestreepte of geruite shirtjes, zónder
domme, lelijke opdruk, het soort gewone kinderkleren
dat je nu alleen nog in heel dure winkels kunt kopen.
Of bij de Hema. Vaak wel met Jip en Janneke erop, die
eventueel ook voor zwarte kindertjes kunnen doorgaan. Ach, dat die goeie ouwe Hema, de no-nonsensewinkel voor iedereen, tegenwoordig een reservaat
voor elitaire gutmenschen is. Ik beschouw het als een
geuzennaam.

Aleid Truijens is schrijver, literatuurrecensent en
biograaf. Reageren? opinie@volkskrant.nl
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In zijn boek ‘De nieuwe politiek van Europa’ laat
Luuk van Middelaar haarscherp zien hoe de
crisis Brussel van zijn geloof deed vallen. Een
crisis die werkte als een bevrijding.

De EU moet

vieze

handen
durven maken

wrochte pil van ruim 500 pagina’s)
maakte zoveel indruk op Van Rompuy
dat hij Van Middelaar onmiddellijk inhuurde. ‘Een wat dik uitgevallen visitekaartje’, glimlachte hij destijds.
Hoe groot is de metamorfose
van de EU?
‘Heel groot. Een Umwertung vieler Werte.
De periode 2008-2017 is een historische
kentering, een cesuur. Natuurlijk waren
er voortekenen. Bij de val van de Muur
in 1989 en het Verdrag van Maastricht in
1991 diende de nieuwe politiek zich
schoorvoetend aan. Europa besloot tot
de invoering van de euro en zou zich met
buitenlands en veiligheidsbeleid gaan
bezighouden. De Europese Gemeenschap werd de Europese Unie, een wederdoop.
‘Naamsverandering is symbolisch belangrijk. Wanneer verander je van
naam? Vrouwen deden dat vroeger als ze
trouwden, als je paus wordt, krijg je ook
een nieuwe naam. Het markeert het begin van een nieuwe fase. Maar al die
voortekenen konden makkelijk worden
weggeduwd, het was lange termijn. Wie
wilde, kon blijven geloven in de oude
Europese droom dat we ooit allemaal gelukkig onder één Europese regering zouden leven.
‘Dat ideaal is afgelopen jaren stukgeslagen, verdwenen in de crisisgolven.
Een bevrijding. Want die oude droom
was een nachtmerrie geworden voor
velen, een korset dat de oppositie de
mond snoerde.’
Hoe zag het ‘oude Europa’ eruit?
‘Het was het Europa van depolitisering,
van nationalistische passies smoren in

regels en procedures, en samenwerken
in mistige werkgroepen van experts, in
‘de Brusselse instituties’. Dat werkt goed
bij het uitbouwen van de interne markt.
Aan deze bureaucratie zat ook een geloofskant: de belofte van eeuwige territoriale en beleidsmatige uitbreiding. In
1950, vijf jaar na de oorlog, zeiden de
grondleggers: we gaan een nieuw Europa maken, we beginnen met kolen en
staal. Dat was natuurlijk een lullig beginnetje, een kasplantje dat beschermd
moest worden, stap voor stap groter en
sterker: meer beleidsterreinen, meer
landen. ‘Niet’ bestond niet, alleen maar
‘nog niet’: Polen is nog geen lid van de
euro.
‘Al het goede kwam uit de Brusselse
regelfabriek. Dat werkt inderdaad bij
veiligheidsregels voor kinderspeelgoed
en geneesmiddelenlicenties, die kun je
ambtelijk uitonderhandelen. Maar hetzelfde model werd toegepast op de
grote, brandbare kwesties van de afgelopen jaren. Na de visquota kwamen er
asielquota. Hoeveel migranten zijn er,
mooie verdeelsleutel op basis van bevolking, welvaart en werkloosheid, hoppa
in de machine en daar rollen de quota
eruit: Estland moet 12,3 Eritreeërs opnemen, naar beneden afgerond 12. ‘Tallinn,
hoort u ons?’ En dan waren ambtenaren
en politici verbaasd dat er protesten ontstonden, want het was toch een eerlijke
verdeelsleutel. Men vergat dat het quotaprincipe überhaupt niet erkend werd,
dat het indringende vragen opriep over
identiteit, religie en soevereiniteit. Het
was ambtelijke overmoed, de miskenning dat om politiek iets in beweging te
krijgen meer nodig is dan regels en procedures.’

Door Marc Peeperkorn Illustratie Gees Voorhees
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Luuk van Middelaar heeft zijn stem hervonden. Zijn politiek-filosofische stem.
Vijf crisisjaren lang (2010-2014) was hij
his master’s voice als adviseur annex
speechschrijver van Herman Van Rompuy, de eerste EU-president. ‘Dat gaat in
je pen zitten, in je taal en verhaal. Voor
mijn nieuwe boek moest ik eerst afstand
nemen.’ Alles wat hij direct na zijn vertrek in de zomer van 2015 op papier
zette, heeft hij weggegooid.
De nieuwe politiek van Europa heet het
boek. Een messcherpe analyse hoe de crisis Brussel van zijn geloof deed vallen. De
Franse vertaling volgt komend voorjaar
maar de Franse premier Edouard Philippe heeft hem al uitgenodigd voor een
gesprek over de toekomst van Europa. In
het Matignon, het Parijse ‘Torentje’.
Van Middelaar (44) is toonaangevend
in het Europese debat. Zijn vorige boek
De passage naar Europa (een door-
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Wat leerde de eurocrisis?
‘Dat politieke motieven om de Unie bijeen te houden sterker zijn dan de financiële en economische. Toen de euro wankelde in 2011 en 2012 waren er stemmen
in Berlijn en Den Haag om Griekenland
uit de eurozone te gooien. De economische schade daarvan leek te overzien.
Toch hebben de leiders de keuze gemaakt – met Merkel voorop – Griekenland erbij te houden. Op dat moment
zag je dat de EU meer is dan een verdrag
met regels. Dat als het erop aankomt die
regels opzij worden geschoven en een

De burger vraagt dat. Natuurlijk zijn er
aanhangers van het zuivere Europese
ideaal met de EU als opvolger van de natiestaat. Maar bij de één miljoen migranten die in 2015 Europa binnenkwamen,
trokken de meeste burgers een harde
streep.’

De vluchtelingencrisis legde
bloot dat Europa een grens
heeft. Dat we niet alleen een
baken van goedheid kunnen
zijn, het continent van
de mooie waarheden

Wat legde vluchtelingencrisis
bloot?
‘Dat Europa een grens heeft. Dat we niet
alleen een baken van goedheid kunnen
zijn, het continent van de mooie waarden. De migratiecrisis leerde ons harde
en soms bittere keuzes te maken tussen
gastvrijheid en veiligheid. De EU-Turkijedeal om migranten terug te sturen was
een moment van de waarheid. We zijn
de naïviteit voorbij. Met de deels kwestieuze deal met Turkije werd de EU volwassen. We moeten onze belangen verdedigen zonder onze waarden te verloochenen, onderkennen dat we in een wereld
van macht een tegenmacht zijn. Met
Poetin, Erdogan en Trump om ons heen,
red je het niet als predikant.
‘De EU is niet de voorhoede van de wereldvrede, we zijn een club landen die
vieze handen moet durven maken.
Grenzen stellen: tot hier en niet verder!

noodfonds van 500 miljard euro het
daglicht zag hoewel het Verdrag dat niet
toestaat. De eurocrisis vergde handelen
op het hoogste politieke niveau, geen
procedures uit de ambtelijke regelfabriek.’

Het was chaos en paniek die eerste
jaren. Wat ging er fout?
‘Improviseren kan nodig zijn omdat je
slecht bent voorbereid, dan is het een
zwakte, of omdat de situatie volkomen
nieuw is: dan is het een talent. Ik citeer
in mijn boek Miles Davis, de meester van
de jazzimprovisatie: ‘I’ll play it first and
tell you what it is later.’
‘Bij de start van de eurocrisis wist niemand waar het gevaar zat, hoe die vicieuze cirkel tussen zwakke banken en
zwakke staten het ene na het andere
euroland onderuithaalde.
‘Natuurlijk, nadat de pleuris was uitgebroken stond er een heel koor van critici klaar met I told you so. Maar niemand had het zien aankomen. De leiders, de ministers, ze wisten niet wat te
doen. Het was improvisatie in de volle
zin.
‘Er zijn fouten gemaakt, te lang bleef
het probleem van de banken in de schaduw. Pas in 2012, na twee jaar paniek, opeenvolgende ‘toppen van de waarheid’
en vallende leiders, werd de bankenunie
opgericht die het de ECB mogelijk
maakte beslissende actie te ondernemen, Draghi’s ‘the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And
believe me, it will be enough’. De leiders
hadden geen ervaring met communicatie met de financiële markten. Het is een
enorme leercurve geweest.
‘Als ik nu stukken lees dat de euro gaat

omvallen, begrijp ik dat niet. Dat stadium zijn we voorbij. Natuurlijk, rampen zijn nooit uit te sluiten maar de eurozone steekt nu veel steviger in elkaar
en de politiek is ervan doordrongen dat
de munt een collectieve verantwoordelijkheid is.’

U spreekt over een existentiële crisis. Was het een bijna-doodervaring
voor de EU?
‘Er zijn zeker mensen die het zo hebben
ervaren. In het najaar van 2011 zag ik genoeg EU-ambtenaren somber de metro
uitstappen in de Europese Schumanwijk, gebogen onder die donkere crisiswolk. Er zijn heel gevaarlijke momenten
geweest waarop de leiders midden in de
nacht moesten handelen om de ondergang te keren. Dat gevaar was helaas
ook nodig om de boel in beweging te
krijgen.’

De belangrijkste vernieuwing is dat
er nu een Europese regering is: de
vergadering van de regeringsleiders. Waarom was die ontwikkeling
onvermijdelijk?
‘Wanneer zware besluiten onder hoge
tijdsdruk genomen moeten worden
– 500 miljard belastinggeld om de euro
te redden, een dam tegen de migratiestroom, sancties tegen Rusland die economieën en veiligheid raken – dan heb
je het sterkste politieke gezag nodig. En
dat gezag haalt Europa uit het samenbrengen van zijn leiders.
‘Het is de collectieve thuismacht van
de Ruttes, Merkels en Macrons die Europees wordt. De leiders zijn de bedwingers, beslissers en vertolkers. Ze jagen
de Europese instanties en lidstaten aan.
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Zij zorgden ervoor dat de Spaanse premier Zapatero in één weekend de grootste bezuiniging voor zijn land ooit bij elkaar sprokkelde, dat konden commissaris Moscovici van Economische Zaken of
Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem niet
afdwingen. De EU-top is de eindhalte.
‘The buck stops here’, zoals Truman zei. Op
het hoogste niveau móét het besluit vallen. In de EU is dat gelukkig niet één persoon maar zijn het 28 leiders, plus de
Commissie- en Toppenvoorzitter. Dertig
mensen die aan een ronde tafel zitten, de
Oval Office van de EU.’
De metamorfose van de EU komt
ook door de oplaaiende oppositie.
Zijn Orbán, Tsipras en Cameron de
redders van de Unie omdat ze de
zaken op scherp stelden?
‘Ze zijn zeker mederedders. Ze maken
duidelijk dat Europa politiek is, om
echte keuzes gaat. Ze doorbreken de
macht van de technocraten en de ‘er is
geen alternatief’-mythe. Dat de oppositie aanvankelijk werd uitgesloten, is begrijpelijk. Bij de start moest Europa consensus produceren, het had iets te veel
oorlogen gehad. Het doel was het dempen van emoties.
‘Maar oppositie die stelselmatig
wordt afgekneld, verwerpt uiteindelijk
het hele systeem. Zie het Brexitreferendum: de uitgang als ultieme oppositie.
Anti-Europese bewegingen als die van
Le Pen, Wilders en Farage ontlenen hun
populariteit aan het feit dat Brussel gezien wordt als moloch, een stoomwals

1800
Van corpsbal
naar knor

die alles plet. De recente referenda tegen
EU-verdragen en -besluiten, Europa als
issue in nationale verkiezingen, het tekent de wens van de burger mee te willen praten. Europa is hun zaak.’
U oordeelt hard over de ‘ontwrichtende’ federalistische plannen van
europarlementariërs. Vormen zij een
grotere bedreiging voor de EU dan
de nationalisten?
‘Nee, maar nationalisten en federalisten
houden elkaar in een perfecte omklemming. Ze maken elkaar groot. Voor
Farage is een federalist als Verhofstadt
de ideale boksbal: ‘In Brussel willen ze
dat we elke dag knielen voor de twaalf
gele sterren.’ Omgekeerd symboliseren
de nationalisten voor Verhofstadt het
kwaad van de Europese wereldoorlogen.
Ze hebben elkaar als vijand nodig. Maar
beiden richten hun pijlen te weinig op
de leiders. Terwijl die oppositie dringend gewenst is.’
U noemt het zelf uw ‘opdracht’ om
de EU te helpen het ‘juiste pad’ te
kiezen. Dat klinkt ook als een gelovige, alsof er een EU-blauw bidprentje
in uw slaapkamer staat.
(Lachend) ‘Misschien heb ik iets te veel
ridderboeken met mijn zoontje gelezen.
We zitten midden in Tonke Dragts De
brief voor de koning. Ik heb geen bidprentje, maar geloof wel in de noodzaak dat
wij als Europese landen onze waarden
en belangen gezamenlijk verdedigen in
de wereld. Het is een smal pad tussen de

op zak. Ik leefde in een bubbel en
woonde in een dispuutshuis op de
gracht. Het hele idee van het corps is dat
je in een soort stoomketel zit, je moet het
met elkaar redden waardoor je in korte
tijd vertrouwdheid met elkaar opbouwt
en hechte vriendschappen sluit.’

HET
KANTELPUNT
‘Tijdens mijn corpstijd had ik al bedenkingen, maar dat was meer gevoelsmatig. Dat ik dacht: mijn god, wat is dit?
Hoe mensen te kakken werden gezet. Afzeiken als sport. Je moet ook altijd alles
hetzelfde doen. Je kunt bijvoorbeeld niet
zeggen: ‘Ik wil geen biertje, ik drink vanavond karnemelk.’ Je moet meegaan. De
vernedering rondom de ontgroening
stond me vanaf het allereerste begin vreselijk tegen. Achteraf snap ik eigenlijk
niet waarom ik toen ben doorgegaan.
Het is het eeuwige debat dat ik met mezelf voer: of je moet deelnemen of juist

Streamer
Met vetje
streamer

Meelopen
vanwege de
groepsdruk,
dingen doen die
je hevig tegen de
borst stuiten, is
een gevaar dat
op de loer ligt

Viktor Frölke: ‘Het punt van het corps is dat je jezelf verliest.’

Filosoof en schrijver Viktor Frölke (1967)
veranderde van mening over
lidmaatschap van het corps.

OUDE
OPVATTING
‘Lidmaatschap van een studentenvereniging is een verzekering tegen de eenzaamheid en de verveling. Dat ik lid werd
van het corps in Amsterdam had ook met
mijn dwarsigheid te maken: ik studeerde
filosofie en wist dat het voor filosofen totaal ongebruikelijk was om je aan te sluiten bij dat soort clubs. Dat was voor mij
reden om het juist wel te doen. En ik
hoopte snel nieuwe mensen te leren kennen en nog eens wat mee te maken.
‘Lid worden van het corps is een soort
voortzetting van je pubertijd: je zit in
een veilige omgeving, er is sociale controle maar je kunt toch buitengewone
dingen doen. Ik zat in een literair dispuut. We hadden ontzettende lol. We
maakten films, ik schreef toneelstukken
die ook nog werden opgevoerd, we hielden toespraken over gewichtige zaken,
we maakten reisjes naar Oost-Europa;
daar kon je toen in de jaren tachtig als
een koning leven met een paar stuivers

‘Dat ik afstand van het corps heb genomen, is bevrijdend voor me geweest. Ik
voel me autonomer, minder een windvaan. Ik ben drie jaar postbode geweest,
dat was een louterende ervaring omdat
ik toen echt aan de onderkant van de
arbeidsmarkt verkeerde. Wat anderen
mensen daarvan vonden, kon me niet
zoveel schelen. Niemand is helemaal
vrij. Iedereen zit in dezelfde gevangenis,
zoals Seneca dat tweeduizend jaar geleden al schreef, maar daarbinnen zoek ik
naar zo veel mogelijk vrijheid en speelruimte.’
Laura de Jong

HET
EFFECT

ziet wat uniformiteit met je doet. Het cliché dat corpsballen geen eigen mening
hebben, elkaar napraten en een stelletje
apen zijn, is niet helemaal waar. Er zitten
ook intelligente mensen bij; zo was mijn
dispuut nauwelijks corporaal, waardoor
ook ik er enigszins in kon gedijen. Maar
meelopen vanwege de groepsdruk, dingen doen die je hevig tegen de borst stuiten, is wél een gevaar dat op de loer ligt.
Het punt van het corps is dat je jezelf verliest. Je moet je verliezen, anders ga je
niet zooien om een vaatje of jaarliederen
uit volle borst zingen.
‘Nu ik er weer over praat, merk ik dat
het thema me na aan het hart ligt. Het zit
diep. Dat een mens kennelijk in staat is
om zichzelf zo weg te cijferen en zo makkelijk zijn eigen moraal opzij kan schuiven. Dat is griezelig aan groepen. Uit onderzoek blijkt dat onder druk van de
groep menigeen zijn gezond verstand
overboord gooit. Ik heb natuurlijk ook
meegedaan aan het afzeiken van zogenoemde foeten of nullen. Dat is in
feite een voortzetting van pesten op
school. Dingen slopen: ook zoiets. De
eerste keer dat je een bierglas tegen de
muur kapot gooit, vind je jezelf nog heel
wat; daarna wordt het minder. Wij flikkerden vroeger ook parkeermeters in de
gracht en vernielden interieurs. Dat
voelde goed, maar het was natuurlijk gewoon vandalisme.’

Luuk van Middelaar: De nieuwe politiek
van Europa, Historische Uitgeverij,
372 pagina’s; 25 euro. Verschijnt op
27 september.

De EU werd gered, iedereen zat op
de eerste rij bij dit crisisspektakel.
Waarom hebben alle onheilsprofeten en EU-haters dit gemist?
‘Omdat ze mijn boek nog moeten lezen.’

U plaatst grote vraagtekens bij die
eenheid. Waarom?
‘Die eenheid is brozer dan de 27 doen
voorkomen, omdat ze over de ruggen
van de Britten is afgekocht. Alle eisen
van de 27 afzonderlijke lidstaten voor
de scheidingsregeling zijn op één hoop
geveegd en doorgestuurd naar Londen.
Achter het gesloten front gaat een
harde en onredelijke opstelling schuil.
Niet houdbaar volgens mij. De 27 zijn
gefocust op de scheiding en de afrekening, er is te weinig nagedacht over de
toekomstige relatie. Groot-Brittannië
blijft een buurland en een politieke en
militaire macht: willen we daar ruzie
mee? We zouden tegelijk over de scheiding én de toekomstige relatie moeten
onderhandelen, zoals de Britten vragen.’

met de neus op haar sterfelijkheid, vernietigt het dogma van de ever closer
union. Het was een schok voor Brussel,
Merkel is het meest geraakt. Zij is sindsdien bezig de EU27 bij elkaar te houden.’
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sirenenzang van de Europese federalisten aan de ene kant en die van nationalistische afbrekers aan de andere. Een
smal pad dat we moeten nemen. Anders
slaat de Unie kapot op de rotsen en betalen we een zware politieke en economische prijs. Dan leveren we ons uit aan
China en Rusland.’
De metamorfose is nog niet af,
crisismanagement voldoet niet. Wat
ontbreekt?
‘We moeten strategisch vooruitzien.
Onze relatie met Afrika is belangrijk als
we niet weer willen dat de migrantenbootjes deze kant op komen. Daarom
was de Turkije-deal een doorbraak, dat
kunnen we ook op andere plaatsen. We
willen geen trumpiaans Europe First
maar ook geen Europe Last, dus moeten
we op zoek naar een evenwicht tussen
economische vrijheid en bescherming.
‘We zijn niet de dorpsidioot van de geglobaliseerde wereld. En: koester de oppositie! Experts, juristen en economen:
maak een eind aan de zelffelicitatie in de
Europese agentschappen en werkgroepen! Toon dat er alternatieven zijn. Europees Parlement: ontwikkel je tot tegenmacht van de Europese regeringsleiders.
Wees het platform voor tegenstellingen.
Werk met nationale parlementen. Uit
lijfsbehoud!’
Het eerste gat is geslagen: de
Brexit. Wat is de waarschuwing?
‘De Britse burger heeft opgehangen bij
gebrek aan gehoor. Het drukt de Unie

Foto Ivo van der Bent
buitenstaander moet blijven.
‘Het echte kantelpunt kwam pas veel
later, toen ik besefte dat als ik een goede
schrijver wilde zijn, ik compleet vrij en
ongebonden moest zijn, en daarom bij
geen enkele club moest horen. Dat was
een paar jaar geleden. Toen heb ik nogal
rigoureus mijn lidmaatschap opgezegd.’

NIEUWE
OPVATTING
‘Als ik het over mocht doen, zou ik geen
lid zijn geworden van het corps – al heb
ik er een paar goede vrienden aan overgehouden. Ik weet nu van mezelf dat ik
niet gelukkig word in grote groepen.
Aan georganiseerde gezelligheid en
groepen die dwangmatig vasthouden
aan oude rituelen heb ik eigenlijk een
grondige hekel.
‘Als mijn zoon, die nu gaat studeren,
lid zou worden van het corps, wil ik dat
hij eerst mijn roman Het dispuut leest en

