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Herinnering is als een hond
die gaat liggen waar hij wil.
Cees Nooteboom, 1981

Inleiding
In 1981 droomden Allard en ik van een boek over ons werk dat na
onze dood moest verschijnen. We documenteerden om het onze toekomstige biograaf alvast wat gemakkelijker te maken. Kunstenaartje
spelen beviel ons goed. Uiteindelijk zagen we het leven als een spel
en was er voor ons geen verschil tussen een “echte kunstenaar”
en “iemand die kunstenaartje speelt”. We sloten ons aan bij het
romantische kunstbegrip van Schiller. Homo Ludens. De spelende
mens.
Na het overlijden van Allard bleek het opschrijven van herinneringen aan hem mij te helpen bij de rouwverwerking. Vanzelf kwam
mijn herinnering aan “het boek” naar boven, onze fantasie over een
boek waardoor we niet vergeten zouden worden. Het besluit om
mijn memoires aan Allard samen te brengen in een boek was op een
bepaalde manier dus al genomen in 1981.
Marcel Proust merkt op dat degene die zijn verleden probeert op te
tekenen de ervaring heeft om op hoge stelten te staan. Hij loopt in
zijn herinnering weer langs de plaatsen uit zijn jeugd en bemerkt
dat hij een ander perspectief gekregen heeft. Dat merkte toen ik
op kerstavond 2017, twee weken na het overlijden van Allard, van
mijn ouderlijk huis naar de kerstnachtdienst in de Petrakerk op
de Kerkewijk liep. Precies 36 jaar daarvoor had ik met Allard ook
deze wandeling gemaakt. We liepen langs het Christelijk Lyceum in
Allard met zijn eerste grote kunstwerk, de ober (1981)
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Veenendaal, waar we op dat moment op het VWO zaten. Nu 36 jaar
later, liep ik daar alleen, met Allard in mijn hoofd en dacht ik aan de
opmerking van Marcel Proust. Ik had inderdaad het gevoel op hoge
stelten over de Kerkewijk te lopen met in de diepte iets dat op het
verleden leek. Het is waar: je kunt geen tweemaal afdalen in dezelfde
rivier.
Daarom hoop ik dat de lezer het mij niet kwalijk neemt als mijn
blik op de Allard van toen hier en daar vertekend is. Inmiddels ben
ik een man van middelbare leeftijd die terugkijkt op de jaren rond
zijn twintigste. Al onze herinneringen zijn updates van herinneringen
en zijn in de loop der jaren vervormd. Ze lijken weliswaar versteend
en een recherche du temps perdu heeft ook de dimensie van een
wandeling langs de grafstenen op het kerkhof. Ik heb gekozen voor
een chronologische volgorde. De stenen staan op een rijtje. Of lijken
op een rijtje te staan. Maar er is ook de dimensie van flakkerende
beelden, verleden dat opnieuw tot leven komt in gebrekkige staat.
Dit boek gaat natuurlijk allereerst over mijn herinneringen aan
Allard. Maar ik hoop dat er ook een portret van een generatie in
naar voren komt. Allard was net als ik van 1963. We behoorden
tot de zogenaamde “verloren generatie”, tussen babyboomers en
millennials. Onze generatie maakte de omslag van Peace man! naar
No future! mee in onze puberteit. Ik ben ervan overtuigd dat mijn
generatiegenoten op een of andere manier “getekend” zijn door de
verschuiving van flowerpower naar punk. Toen de “verloren generatie”
op de arbeidsmarkt kwam, heerste er enorme jeugdwerkloosheid,
sprak men over doemdenken en was de tijdgeest veranderd: het
idealisme van de jaren zestig was drooggelegd. Rauw realisme en
pragmatisme waren ervoor in de plaats gekomen.
Aan het einde van elk jaar is een overzicht van belangrijke gebeurtenissen en opsomming van muziek, films. Tv-programma’s en boeken
uit dat jaar. Iedereen die de eerste helft van de jaren tachtig bewust
heeft meegemaakt, kan zo het zogenaamde “Proust-fenomeen” op
zichzelf testen.
Achterin het boek zijn een aantal tekst(fragment)en samengebracht
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uit de periode 1982 en 1983 van Allard en van mijzelf. Allard was
eerder thuis in poezie dan in proza. Gelukkig vond ik nog twee korte
verhalen van hem.
In ons grensverleggende spel kwamen Allard en ik verschillende
malen in aanvaring met de autoriteiten, zowel op school als in onze
woonplaats. Maar een strafblad hebben we nooit gekregen. Daar
waren we ook te aardige jongens voor. Al zeg ik het zelf.

Henk Johannes van den Heuvel
Arnhem, januari 2017
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What’s the matter with you guys?
Isn’t the real world good enough
for you, love freaks?
The Trip, 1967

Economie
najaar 1980

Het hing in de lucht. Vooral in de lucht van het lokaal van meneer
Timmer. Hij gaf Economie I en werd vanwege zijn gestroomlijnde
kapsel Fred Flinstone genoemd. Timmer zat tijdens de les vergroeid aan
zijn overheadprojector. Eindeloze rollen transparante folie schreef hij
vol uitwerkingen van opgaven uit het lesboek, waarbij hij steeds zijn
leerlingen in de gaten kon houden. We hadden nog een tweede leraar
Economie die Economie II gaf. Het lot had bepaald dat deze Hamers
heette. Hamers was een goed uitziende man waarvan gezegd werd dat
hij als judoka zwarte band had. Tijdens schoolavonden was hij dan
ook veroordeeld tot uitsmijter ook al hebben we hem nog nooit in
actie gezien. Ook Hamers zat vergroeid aan zijn overheadprojector.
Dat leek leraren economie aangeboren.
Vooral in de les van Timmer begon zich in het begin van de jaren
tachtig de geur van yuppies te verspreiden. Voor Allard en mij waren
dat strebers die bij voorkeur naar Nijenrode wilden. Een groepje
proto-yuppies was in die tijd al aan het beleggen op de beurs en
schopten het zelfs eenmaal tot een nieuwsitem in Tros Aktua. Het
geld dat ze verdienden met folderen of vakken vullen, belegden ze
op de beurs. Er was een nieuwe tijd aangebroken.

uit de fotoserie “Ikke, pikke, porretje” (ca. 1980-1981)
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Het idealisme begon te verdampen. De eerste babyboomers hadden al
“verraad” gepleegd aan de idealen van 1968 en waren opgeklommen
in de politiek of in het bedrijfsleven. Ed Nijpels was het boegbeeld
van de jeugdige liberalen. “Gewoon jezelf zijn” was zijn motto en de
VVD werd een echte volkspartij die voor het eerst in haar geschiedenis
ook jongeren aantrok.
Toen Allard en ik elkaar in het najaar van 1980 leerden kennen,
waren er onder de jongeren parallelle ontwikkelingen die aan de
binnenkant én aan de buitenkant volledig met elkaar in strijd waren.
Buiten bij de ingang stonden de punkers (meestal HAVO) te roken,
vaak dicht opeengepakt. Jongens met een aktetasje die naar binnen
of buiten wilden, glipten daar snel doorheen. Dat waren degenen die
Economie I en II in hun pakket hadden en in hun vrije tijd actief
waren voor de plaatselijke JOVD. Goed voor het CV.
Voor Allard en mij was dit de andere wereld, de prestatiemaatschappij
waarin wij als VWO’ers geacht werden ons te voegen. Status en geld
was de heilige graal in deze wereld. Ik kende het goed van mijn
grootouders. Kwam ik met een goed rapport thuis, dan kreeg ik
uiteraard een schouderklopje en de opmerking dat hoge cijfers zich in
de toekomst zouden vertalen naar een hoog salaris. Over geluk werd
niet gesproken, het was vanzelfsprekend dat geld en status vanzelf
voor geluk zouden zorgen.
Wij lagen daarin dwars. Geluk en geld waren voor ons tegengestelde
richtingen. We voelden ons in ieder geval niet gelukkig in het imiteren
van het gedrag van de meeste volwassenen om ons heen. Terwijl
een studie economie of rechten, of in ieder geval een universitaire
opleiding, meer in de verwachtingen lag bij een VWO-leerling,
kozen Allard en ik voor artistieke zelfontplooiing. We hadden het
geluk dat onze ouders ons niet tegenwerkten in onze keuze voor de
kunstacademie.
In plaats van het vergroten van onze kennis begonnen we in de
eindexamenklassen juist het irrationele te zoeken. We zochten vooral
het kind. Daarin waren we volgelingen van Rousseau. Juist op het
moment dat we ons moesten voorbereiden op de maatschappij werden
12 | DADAMAN
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we regressief en begonnen het kind in onszelf te zoeken. We meenden
dat kind in onszelf weer terug te vinden door ons onderbewuste te
exploiteren en te cultiveren.
Eigenlijk waren we twee romantische pubers. En dat in een tijd die
alles behalve romantisch was. Het jaar waarin we met elkaar bevriend
raakten, was het jaar van grimmige krakersrellen, hardnekkige
jeugdwerkloosheid en van de film Spetters. De jaren tachtig begonnen
met rauw realisme. Dat had zich eind jaren zeventig al ingezet met de
punkbeweging. Punkers waren een soort gedesillusioneerde hippies.
Ze hadden de idealen van de bloemenkinderen zien stuklopen op
de weerbarstige werkelijkheid. Peace man! transformeerde geleidelijk
naar No future! Rond 1980 waren de erfgenamen van Rousseau, want
dat waren hippies in feite, nog maar dun gezaaid.
Het geestelijk klimaat dat jongeren nu eenmaal veel sneller oppakken
dat ouderen, werd bepaald door milieuproblematiek (zure regen) en
de koude oorlog (bewapeningswedloop). Make love, not war was in
1980 definitief failliet. Het bondgenootschap met de Amerikanen
verlangde juist naar de plaatsing van nucleaire wapens op Nederlands
grondgebied. In ons domineesland brak de Hollanditis uit. Het
No future van de punkbeweging leek gerechtvaardigd toen de
Nederlandse regering in de zomer van 1983, kort nadat Allard en ik
ons VWO-diploma hadden gehaald, besloot om Woensdrecht in te
richten als basis voor kruisraketten. Een week later verzamelden zich
tienduizenden demonstranten bij Woensdrecht om te protesteren
tegen de plaatsing van kruisraketten.
De bewapingswedloop en de hoge jeugdwerkloosheid maakten
jongeren boos. Waren de babyboomers rond hun twintigste vaak
hippie geweest met een lieve uitstraling, de generatie na hen voelde
zich verloren. Er was geen werk en de dreiging van “de bom” was overal
voelbaar. De twintigers in 1983, waar Allard en ik toe behoorden,
hadden helemaal geen lieve uitstraling meer. Dat weerspiegelde zich
in de gezichten van popartiesten. Kim Wilde, Duran Duran, Adam &
the Ants en Billy Idol, ze hadden allemaal diezelfde boze blik.
Allard en ik zaten niet gevangen in een of andere subcultuur. De
ECONOMIE | 13
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muziek die we beluisterden, was heel divers. Allard draaide op zijn
kamer van alles door elkaar: The Beatles, The Doors, Emmerson, Lake
& Palmer, Supertramp, Lou Reed, Herman van Veen, George Benson,
Simon & Garfunkel, Grace Jones, Prince en Michael Jackson. Op mijn
kamer luisterden we naar George Brassens, Herman van Veen, Gandalf,
Eno, Klaus Schulze, Tangerine Dream, Genesis, Pink Floyd en Bots. We
waren nergens uitgesproken een fan van al dweepten we in het najaar
van 1980 wel met Madness. We hielden allebei van het springerige.
Op het Waterlooplein kochten we buttons van Madness en droegen
die op onze donkerblauwe halflange jassen. Daarmee wisten we ons
op school te onderscheiden.
Uitgaan moesten we in 1980 nog leren. We gingen wel eens naar
bar dancing Old Inn in de Beatrixstraat. We arriveerden dan al om
negen uur ’s avonds in een lege dancing en zaten dan twee uur met
onze chocomel te wachten tot eindelijk de eerste bezoekers binnen
kwamen. Op een televisie hoog aan de muur tegen het plafond keken
we dan naar videoclips. De clip van In the air tonight van Phil Collins
kenden we zo ongeveer uit ons hoofd.
Van Madness was het voor ons maar een kleine sprong naar dat andere
maffe gezelschap van Engelse excentriekelingen: Monty Python. We
kenden het wel uit onze jeugd, maar pas op ons zeventiende begonnen
we het echt te waarderen. Graham Chapman, Eric Idle, John Cleese,
Terry Gilliam, Terry Jones en Michael Palin bezorgden ons met hun
absurde humor momenten van geestelijke verlichting.
Een van Allards vroegere leraren was Wim Koster. Hij gaf maar
liefst drie vakken: Geschiedenis, Latijn en Grieks. Ook leidde hij
de schaakclub op school. Begin jaren tachtig had hij er zelfs voor
gezorgd dat de allereerste computer op school kwam. Dat was een
schaakcomputer. Als je die niet op z’n domste stand zette, kon je er
zomaar van verliezen.
Wim Koster was een lieve man met een kabouterbaardje, die qua
karakter wat weg had van meneer Foppe (gespeeld door Wim de Bie),
de eeuwige pineut. Hij leek soms het leed van de hele wereld op zijn
schouders te willen dragen. Als linkse ’68-er moest hij begin jaren
14 | DADAMAN

Dadaman_voorpublicatie.indd 14

29-1-2018 10:40:02

tachtig met lede ogen aanzien hoe de jeugd begon te veranderen en
zich afkeerde van de idealen van 1968. In 1981 leverde hij voor de
schoolbrief (een bulletin dat de ouders per post thuis kregen) een
stukje in onder de titel Het nadeel van intelligentie waarin hij zijn
ongenoegen over ambitieuze gymnasiasten niet onder stoelen of
banken stak:
De leerlingen die Latijn (en Grieks) kiezen zijn de besten van
de school zegt men: Ze hebben een grote belangstelling, zijn erg
gemotiveerd en zeer intelligent, zegt men. Ik geef zelf Latijn (en
Grieks) en het is waar dat je zeker in de hoge klassen, met die
leerlingen diep kunt ingaan op de teksten die gelezen worden;
en het is waar dat ze een grotere interesse hebben dan anderen
omdat ze belangstelling hebben voor de Grieks-Romeinse wereld.
Maar nergens is de jacht op hoge cijfers zo hevig als onder die
leerlingen. En het is ontstellend te merken hoe de zogenaamde
intelligente leerlingen vaak alleen maar aan zichzelf denken.
En hoe ze neerkijken op klasgenoten met lagere cijfers. En hoe
weinig ze zelf nadenken. Hoe ze vaak hun ouders napraten. Hoe
onbewogen ze vaak blijven onder de problemen die er in de wereld
zijn: werklozen zijn in hun ogen vaak lui, oorlog is een natuurlijk
gebeuren, veel geld verdienen is best goed, hoge cijfers zijn vaak
voor hen een bewijs van hoge innerlijke waarde, enz. Dat is erg
verdrietig allemaal. Daarom: geef mij maar minder intelligente
leerlingen: die zijn vaak meer met elkaar en de wereld begaan.
Wim Koster
De redactie van de schoolbrief besloot wijselijk het stukje niet te
plaatsen en de idealist met zijn kolossale blinde vlek tegen zichzelf te
beschermen. Maar Wim Koster liet het er niet bij zitten. Hij stapte
naar de redactie van de schoolkrant Costelick Mal die helemaal uit
leerlingen bestond en zo wist zijn mening alsnog de weg naar de
leerlingen en hun ouders thuis te bereiken. Natuurlijk bleef een reactie
niet uit. In dezelfde schoolkrant kaatsten zijn eigen gymnasiasten de
bal terug:
Wij hebben Latijn (en Grieks) en wij zijn die “intelligente”
ECONOMIE | 15
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leerlingen. Dus wij zijn: op jacht naar hoge cijfers (zegt hij).
Wij zijn: degenen die onze ouders napraten (zegt hij). Wij zijn:
degenen die alleen aan onszelf denken (zegt hij). Wij zijn:
degenen die op onze klasgenoten met lagere cijfers neerkijken (zegt
hij). Wij zijn: ongevoelig voor economische problemen (zegt hij).
Wij zijn: degenen die oorlog een natuurlijke zaak vinden (zegt
hij). Wie is toch die “hij” die denkt on zo goed te kennen? Hij is
toch degene die ons tot intelligente leerlingen maakt?
De intelligenten
Deze zogenaamde Kosteraffaire die zich in 1981 op het Christelijk
Lyceum Veenendaal afspeelde, is exemplarisch voor het generatieconflict dat zich in de jaren tachtig begon te manifesteren. Linkse
leraren zagen hun leerlingen rechts worden. Ook buiten school werd
dat opgemerkt. Allard en ik luisterden graag naar de Eindhovense
band Bots:

Het gaat ons goed, de nekken worden vetter
We zijn vergeten verzadigd en verzuurd
Het gaat ons goed, de bekken worden netter
De mooie tijden hebben lang genoeg geduurd
We worden weer rechts, de nekken worden vetter
We worden weer rechts, de bekken worden netter
Ja het gaat goed, ook zonder idealen
al dat gelul daar koop je toch niks voor
Jou gaat het goed, dus jij hoeft niet te balen
al gaat een ander er tien keer onderdoor
We worden weer links, rechts, links, rechts, links, rechts

Toch waren Allard en ik ook niet links. Onze houding was a-politiek.
Maar enige sympathie voor de actie van Koster hadden we wel omdat het prestatiegerichte ons ook tegenstond. Allard had zelf tot in
16 | DADAMAN
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de vierde klas Latijn en Grieks gehad en kende het gymnasium van
binnenuit. In 5VWO hadden we allemaal voor een pakket van zeven
vakken moeten kiezen. Allard had niet alleen afstand gedaan van
de klassieke talen maar ook van het vak Engels. In 1980 kon dat
blijkbaar nog. De enige op het hele VWO die ook geen Engels in
zijn pakket had, was ikzelf. Dat schiep wel een band, want het was
natuurlijk ongehoord: geen Engels in je pakket?! Het was misschien
onze eerste daad van protest.
Aanvankelijk was ik 5VWO wel begonnen met het vak Engels. Maar
vlak voor de herfstvakantie van 1980 besloot ik Engels te verruilen
voor Economie I. De lesboeken voor Economie I werden snel besteld
en in de herfstvakantie moest ik twee maanden lesstof inhalen en
aantekeningen van iemand overnemen. Zo kwam ik bij Allard terecht,
die al Economie I in zijn pakket had en die vlakbij woonde. Wel zo
praktisch als je in de herfstvakantie kennis moet inhalen.
Allard wist dat ik naar de kunstacademie wilde en dat sprak hem
enorm aan. Hij twijfelde of hij zou worden aangenomen omdat hij
niet goed kon tekenen. Maar ik verzekerde hem dat goede ideeën zeker
zo belangrijk waren als “goed kunnen tekenen”. Vanaf dat moment
waren we onafscheidelijke vrienden. We waren 17 en het veilige van
vroeger, het nest en het geloof dat de wereld klopte, begonnen weg te
spoelen. Ik voelde mij erg onzeker in die tijd. Allard denk ik ook.
Op zijn kamer begon hij voor het eerst kunstwerken te maken: hij
schilderde zichzelf als voetballer in een naïeve stijl. Ik had altijd
stripverhalen getekend, maar begon nu ook te schilderen. De kunst
werd helemaal ons ding. Maar we waren samengebracht in de klas
van Economie I, uitgerekend in de kweekvijver voor yuppen.
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1980
Gebeurtenissen
11 oktober
		
19 oktober
		
4 november
		
8 december
		

De partijen KVP, ARP en CHU gaan officieel
op in het CDA
demonstratie Dodewaard moet dicht na 		
ultimatum op Pinksteren 1980
Ronald Reagan gekozen tot 40e president 		
van de Verenigde Staten
In New York wordt John Lennon door Mark 		
David Chapman doodgeschoten

Radiohits
One day I’ll fly away [Randy Crawford] – Master Blaster [Stevie
Wonder] – Woman in Love [Barbara Streisand] – Give me
the night [George Benson] – Peter Gunn [Emerson Lake and
Palmer] – Late in the evening [Paul Simon] – My old piano
[Diana Ross] – Driver’s Seat [Sniff ’n the tears] – The tide is high
[Blondie] – Relaese [Patti Labelle] - Passion [Rod Stewart] –
De vogeltjesdans [De Electronica’s] – Lola [The Kinks] – Super
Trooper [Abba] - Baggy trousers [Madness]

Films
Star Wars Episode V, The Empire strikes back [Lukas] – The
Shining [Kubrick] – The Elephant man [Lynch] – Raging Bull
[Scorsese] – The Blues Brothers [Landis] – Fame [Parker] Ordinary People [Redford] – Laat de dokter maar schuiven [Van
der Heyde] - Spetters [Verhoeven]
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Televisie
Dallas [1978-1991] - Cosmos [met Carl Sagan, 1980] – Familie
Knots [1980-1984] – Gallactica [1980] – Hi-de-hi! [1980-1988]
Magnum [1980-1988] – Shogun [1980]

Boeken
Boekenweekgeschenk: De verdachte verheugt [Van de Wetering]
Rituelen [Nooteboom] – De droomkoningin [’t Hart]

Overleden in 1980
15 april: Jean-Paul Sartre (74)
29 april: Alfred Hitchcock (80)
7 oktober: Steve McQueen (50)
8 december: John Lennon (40)
25 december: Louis Neefs (43)
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