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E
en aantal jaren geleden
zag ik Remco Campert
(1929) in deondergrond-
seAlbert Heijn aan het
Museumplein in Amster-
dam, niet ver van zijn wo-

ning. In bedaard tempo vuldehij
zi jn winkelwagentje. Uit nietswasaf
te leiden dat hij aan het werk was.
Toch ishet heel wel mogeli jk dat op
dieprozaïsche locatieeen column
werd geboren, dieeven later als
‘Man doet boodschappen’ in de
Volkskrant stond, dekrant diehij al
zo veel jaren trouw isen waarin hij
nog elkezaterdag tevinden is.

‘Waar heb ik nou mijn li jst je?
Thuis laten liggen natuurli jk, stom-
mekaffer.’ Volgt een geschuifel en
gezoek zonder weerga, ‘eieren: zes
of t ien, witteof bruine?Vreseli jk di-
lemma. Waarom wordt een mens
toch alt i jd voor zulkekeuzesge-
steld?Tien van elk dan maar’, en as-
sociatiesmet vrouweli jke fi lmster-
ren. ‘Vroeger stond Ursula Andress
op mijn verlangli jst je.’ Diedoet hem
eraan denken dat de tandpasta op is.
En via Maria Schneider, Last Tango in
Paris, schiet hem een anderebood-
schap tebinnen. Deboter!

Geen wereldschokkendecolumn,
maar juist deverstrooidheid van al-
ledag had hem de inspiratiegege-
ven voor een stukjedat liet zien hoe
het er in zijn hoofd aan toegaat.

Openstaan voor dewereld, dat is
het geheim van Remco Campert; de
introspectieen melancholiezijn
hem niet vreemd, devalleien en val-
kuilen zijn hem bekend, maar ‘voor
wanhoop ben ik niet in dewieg ge-
legd’, en ‘ik ben gezegend met een
kieskeurig geheugen, waardoor ik
mevreugdevollegebeurtenissen
scherper herinner dan de rampzali-
ge’. Dit noteerdehij in zi jn Volks-
krant-column van eergisteren: ‘De
oudestad en het nieuwe jaar liggen
voor meklaar. Tweemeisjes fietsen
vroli jk pratend langs. Het school-
plein, schuin aan deoverkant, vult
zich met kinderen.’

Herinneringen
Nog zo’n ontmoeting. Vorig jaar, in
debioscoop Cinecenter in Amster-
dam, zaten op woensdagmiddag
ook Remco Campert en zijn vrouw
Deborah naar de fi lm A Single Man te
ki jken. Even vri j van het werk, zo te
zien. Tot korte t i jd later zi jn column
‘Naar debioscoop’ verscheen (opge-
nomen in Mijn eenmanszaak, 2010),
waaruit bleek dat hij dat al t i jden el-
kewoensdagmiddag doet. Vlak
voordat de fi lm begon, zag hij in de
Leidsestraat ineensdegestalten van
tweeoverleden vrienden, Jan Vrij-
man en Ed van der Elsken. Wat hem

Remco Campert als poes bij een fotosessie voor ‘de literaire zoo’: een serie ‘dierenportretten’ die fotograaf Erwin Olaf maakte voor het tijdschrift Hol-
lands Diep, 2009. Foto Joost van den Broek/ de Volkskrant

Hoe vergeefs alles en tochopn

zenveer 2011 is toegekend aan Remco
de dichter, romancier en columnist
n de lichte toon bezit.
s

ingaf: ‘Een herinnering iseigenli jk
een gewetensvol gemaaktekunst-
fi lm, diedraait in een bioscoop
waarin jeop een gri jzemiddag bent
binnengelopen zonder precies te
weten wat er op het programma
stond.Een herinnering, valt menu
in, iseerder een documentairedan
een speelfi lm.Voor speelfi lms,maar
dan wel van het surrealist ische
soort,moeten webij dromen zijn. In
nachteli jkedromen hutselen wede
werkeli jkheid van wat onsover-
kwam zo door elkaar dat er iets
nieuwsontstaat.Dromen zijn schep-
pend.Herinneringen brengen je te-
rug, dromen helpen jeverder.’
Een geluksjager ishij genoemd,

een zondagskind, iemand die ‘er
maar zo’n beetje langsscheert ’.Mijn
dramakan zijn dat ik niet hecht,
schreef hij: ‘Ik ben depostzegel die
halverwegedebestemming van de
envelop loslaat’.Grotewoorden lig-
gen hem niet, debrul en het uit-
roepteken staat hij zich hooguit toe
om direct daarop gas terug tene-
men, deaarzeling en zilveren licht-
voetigheid vormen zijn handels-
merk.

Opgaan in geluk, het i jlegevoel
van verliefdheid, dat je ineensvoor
allesen iedereen de ti jd hebt, en
schouderophalend alleswat jehebt
geschreven alsnuttelozedromerij
wegwuift, dáár gaat het om.Alleen
verdampt dat gevoel weer, en het le-
ven herneemt zijn rechten.Maar het
schri jven ook. ‘Hoeverschrikkeli jk
en hoevergeefsallesen toch steeds
opnieuw begonnen’(uit Als in een
droom, 2000).
Geboren in Den Haag, enig kind

van kunstenaars, zi jn oudersscheid-
den tweeënhalf jaar later, in deeer-
steoorlogsnacht lanceerdehij zi jn
eersteunderstatement (‘Mam, ik
vind er niksan’), over vader Jan

Campert diestierf in concentratie-
kamp Neuengammeschreef hij in
1999 een prachtig boekje om ‘wat
hij meniet heeft gegeven wel aan
hem tegeven: een beetje liefde’, hi j
maaktedemiddelbareschool niet
af, trouwdedriekeer en werd vader
van tweedochters,woondeenige
ti jd in Pari jsen Antwerpen, leidde
‘een slordig leven’, en publiceerde
sinds1951een ri jk oeuvre, dat be-
staat uit poëzie, verhalen, romans
en columns.
Daarin staat zi jn credo (‘ik wil

geen water uit de rotsen slaan/
maar ik wil water naar de rotsen
dragen/ droge zwarte rots/ wordt
blauwe waterrots’), dat nadruk-
keli jk met schri jven verbon-
den is (‘elk woord dat wordt ge-
schreven/ is een aanslag op de
ouderdom’), een veerkrachtig
geloof in dedroom,al ishet
tegen deklippen op, en
achteraf.DeP.C.Hooftpri js
1976 wasvoor zijn poëzie–
en toen moest het smar-
teli jkeen fluwelen lief-
desgedicht Lamento nog
komen –,maar een oeu-
vrepri jsdieook het pro-
za recht doet, ontbrak
tot dusver.Dat wordt
nu met deGouden
Ganzenveer goedge-
maakt.
In 2000 zat hij diep

ongelukkig alleen in
een hotel, denkend
aan CeesNooteboom,
deeveneensHaagse
vriend en globetrot-
ter, ‘al vertrokken voor
je aankwam/ beweging
je verweer/ zo anders
dan ik, zo hetzelfde/ bij
die gedachte/ roerloos in
het vreemde nest gezeten/
kreeg ik vleugels/ genas ik,
werd ik genezen.’ Denog te
bruusk klinkendewilsactivi-
teit ragfi jn teruggebracht tot
een passievegesteldheid.Dat is
geen inert iemaar een levenshou-
ding, een overtuiging, het vermo-
gen om uit deput op testi jgen, het
venster weer teopenen, depen op te
pakken.
‘Dewereld kan niet stuk, hoezeer

men ook zijn best doet’, eindigde
Campert zaterdag.Al was2010 een
‘klotejaar’,waarin zijn oude
vriend Rudy Kousbroek overleed,
toch ishij dit jaar opnieuw be-
gonnen.Devolgendeochtend
werd bekendgemaakt dat Cam-
pert op 7apri l deGouden Gan-
zenveer uitgereikt kri jgt. Volko-
men verdiend –al hád hij haar
natuurli jk al heel lang.

Openstaan
voor de
wereld, dat is
het geheim
van Remco
Campert

1955 Alle dagen feest (verhalen)
1961 Het leven is verrukkulluk (roman)
1963 Liefdes schijnbewegingen (roman)
1968 Tjeempie!, of Liesje in Luiletterland (roman)
1971 Campert Compleet (proza)
1985 Somberman's actie (novelle, Boekenweekgeschenk)
1986 Tot zoens (columns)
1990 Gouden dagen (vertelling)
1991 Campert Compleet Vervolg (proza)
1995 Dichter (Verzamelde gedichten)
1996 Oom Boos Kusje (kinderboek)
1996-2006 CAMU jaaroverzichten (columns, met Jan Mulder)
1998 Zilver praten (cd met eigen werk)
1999 Over mijn vader (memoires)
2000 Als in een droom (novelle)
2004 Een liefde in Parijs (roman)
2007 Dagboek van een poes (novelle)
2010 Mijn eenmanszaak (columns)

Breed toegank
De Academie De Gouden
Ganzenveer roemt schrijver,
dichter en Volkskrant-colum-
nist Remco Campert om ‘zijn
veelzijdigheid als auteur, de
lichtheid van de toon van zijn
werk en zijn vermogen om
zijn denk- en verhaallijnen
bedrieglijk eenvoudig zo
vorm te geven, dat ze voor
een breed publiek toeganke-
lijk blijven’.

De Gouden Ganzenveer –
een ganzenveer van goud en
een jaar buitengewoon lid-
maatschap van de Acade-
mie – gaat elk jaar naar een
persoon of instituut wegens
zijn of haar grote betekenis
voor het geschreven en ge-
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