MENSEN

‘Ik ben geboren om
Bach te spelen’
Maarten ’t Hart (62)
had jarenlang zijn alter ego Maartje nodig om zich
te bevrijden van zijn angsten, maar dat is voorbij.
Hij geniet van het leven en zelfs zijn roemruchte
gierigheid smelt weg. Wat is er aan de hand?

’Vroeger wilde ik de beste zijn op school. En dat
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was ik ook. Als de juf een vraag stelde riep iedereen: “Maarten
mag niks zeggen.” In mijn klas zaten geen jongetjes met wie
ik iets samen wilde doen. Trage, vrij slome kinderen. Ik keek
op ze neer. Ik had ze niet nodig, ik had genoeg aan mijn bibliotheekboeken. Voor mij was het beter geweest als ik naar
een school was gegaan voor slimmere kinderen, dan was ik
misschien niet zo hoogmoedig geweest. Ja, daar heb ik nu nog
steeds last van. Ik heb die kinderen uit mijn klas allemaal teruggezien bij het tv-programma Klasgenoten. En toen dacht
ik weer: “Jeetje, wat een aardige, maar onopvallende knullen
en meisjes.” Van geen van die kinderen is veel terechtgekomen.
Die hangen allemaal nog rond in Maassluis. Dat is zo treurig
dat ik nog steeds op ze neerkijk.
Mijn moeder heeft altijd gezegd dat ze op mijn 2de al wist
dat ik een heel bijzonder jongetje was. Ik had een plaat met
vogels en kon toen al alles over die vogeltjes vertellen. Ik was
niet goed in sport, maar dat vond ik juist een geweldige eer. Ik
was ook geen durfal, ik wilde maar één ding en dat was lezen.
Eigenlijk zat ik mijn hele jeugd met mijn neus in de boeken
en toch herinner ik me de gesprekken die in de kamer ge- ▶
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‘Ria was niet van de kerk. Ik vond het vreselijk hoe zij
zou branden in de hel. Ze was juist zo’n leuk meisje.’
voerd werden nog woordelijk, ik heb
dat allemaal kunnen gebruiken voor
mijn boeken. Ik had een goed contact
met mijn vader, moeder, broer en zus,
maar deed alles op m’n eentje.
Ik was een zeer gelovig jongetje dat
wachtte op een teken van God, maar
dat kwam nooit. Ik wilde ook graag
anderen bekeren. Zoals Ria uit mijn
klas, zij was niet van de kerk. Ik vond
het vreselijk hoe zij zou branden in de
hel. Het was juist zo’n ontzettend leuk
meisje met donker haar. ’s Avonds ging
ik op de stoep voor haar huis zitten
en speelde psalmen op mijn mondharmonica. Met Ria had ik wel willen
omgaan, maar zij was alleen geïnteresseerd in Wim Prins.
Op de middelbare school kreeg ik een
vriend, Floor, die nog intelligenter was
dan ik. Hij ging gemakkelijker met
meisjes om. Dankzij hem heb ik in het
zwembad weleens naast een meisje op
een handdoek gelegen. Maar hij pikte
ook de meisjes in die ik leuk vond. Hij
tilde ze in ’t water op. Dat kwam niet in
mijn hoofd op. Het eerste meisje dat ik
heb gekust was mijn eigen vrouw.
Aan het begin van mijn studententijd
was ik nog steeds erg vroom. Ik heb
toen ook nog wel geprobeerd om medestudenten te bekeren, maar dat was
onbegonnen werk. Heel geleidelijk ben
ik door het lezen van allerlei weten-

schappelijk boeken mijn geloof verloren. Ik herinner me nog het moment
dat ik besloot niet meer te bidden voor
het slapengaan. Van jongs af aan knielde
ik voor mijn bed en nam ik de dag
door met God. Die avond had ik een
biddende Jehova’s getuige gezien op de
televisie. Ik dacht: van zijn geloof klopt
niets, maar hij staat daar wel overtuigd
te bidden. Ik ben sindsdien nooit meer
op m’n knieën gezonken. Het was het
laatste kleine, maar belangrijke stapje in
het breken met mijn geloof.

Nu ben ik nog steeds niet echt

van het geloof losgekomen en dat zal
ook niet gebeuren. Als ik psalmen zing,
krijg ik een brok in mijn keel. Om het
verlies van het gevoel bij een groep te
horen, van het gevoel dat het allemaal
wel goed komt en dat er een liefdevolle
vader in de hemel is die voor je zorgt.
Hou je maar eens staande in zo’n grote
boze wereld als de onze. De muziek is
mijn grote troost. Als ik naar Bach luister voel ik een zelfde soort geborgenheid als ik vroeger in de kerk voelde.
Dan weet ik: hier gaat het om. Ik ben
heel erg boos omdat het geloof me van
huis uit is opgedrongen en dat dat het
enige belangrijke in mijn leven was en
dat ik daarom geen pianoles kreeg. Al
die kostbare vergooide jaren. Als ik als

kind had leren pianospelen was ik zoveel verder gekomen.
Ik ben van nature een opgewekt en
vrolijk persoon. Mijn pianoleraar zegt:
“Als jij een akkoord aanslaat is het altijd majeur.” Toch is mijn wereldvisie
somber. Het komt niet goed met ons.
We zagen de tak af waarop we zitten.
Ik maak me zorgen om de schaarste
van het drinkwater, om de onverdraagzaamheid tussen moslims en de
westerse wereld. Daar komen oorlogen
van, al zal ik dat niet meer meemaken.
Daarom heb ik nooit kinderen gewild.
Ik zou veel te bezorgd om ze zijn. Ik
vind ook dat mijn ouders wel wat beter
hadden kunnen nadenken over mijn
komst. Het zwartste jaar in de geschiedenis is 1944; honger, oorlog, concentratiekampen. Uitgerekend in dat jaar
ben ik geboren.
Maar er zijn wel degelijk momenten
dat ik heel gelukkig ben. Als ik achter
een groot kerkorgel zit en Bach speel.
Als het lukt, als je vingers het willen...
Op zo’n moment weet ik: hier ben ik
echt voor geboren. Of: in het vroege
voorjaar de eerste spinazie zien opkomen in mijn kasje. Het zijn van die
mooie groene blaadjes... Het is nog
koud buiten, maar in mijn kasje is het
al lekker warm. En je weet: binnenkort
ga ik hier heerlijke spinaziesoep van
▶
maken... oh, oh, oh.
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‘Hanneke en ik zijn bijna 40 jaar getrouwd. Dat is lang.
Het is nu ook veel te duur geworden om te scheiden.’
Wat mij heel ongelukkig maakt is
reizen. Ik heb dat van mijn moeder
die overal bang voor is. Als ik in het
buitenland ben, ben ik constant aan het
controleren of mijn paspoort er nog
wel is. Ik heb dan van die nachtmerriescenario’s dat ik mijn belangrijke
documenten kwijt ben geraakt en dat
ik naar de ambassade moet en daar
urenlang zit. Laat mij maar gewoon
thuis. Schrijven, in de tuin werken, ’s
avonds lezen en muziek luisteren met
mijn vrouw. Saai hè?
Mijn vrouw Hanneke was mijn eerste
grote liefde. Ze speelde zo mooi fluit.
En ze hield net als ik veel van Mozart.
Hè Roef? (aait de hond). Volgend jaar
zijn we veertig jaar getrouwd. Ja, dat
is een lange tijd. Het is nu ook veel te
duur om te scheiden. We zijn in gemeenschap van goederen getrouwd
en dan neemt zij de helft mee, terwijl
ik al die royalty’s heb binnengebracht.
Niet romantisch? Ach, ik geef toe, er
zijn nog wel andere redenen waarom
we bij elkaar blijven. Het is heel erg
gezellig, er is geen reden om iets te
veranderen.
Ik droomde ooit dat ik een nieuwe
vrouw zou krijgen. Ik weet nog dat ik
heel erg nieuwsgierig was wie dat zou
zijn. In de verte kwam ze aanlopen en
toen ze dichterbij was, werd het steeds
duidelijker dat het mijn eigen vrouw
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was. Dat vond ik zó geweldig fijn. Het
is de allermooiste droom die ik ooit
gehad heb.

Straks zal ik geen vrouwen-

kleren meer dragen. Ik zou nog wel
willen, maar het is niet esthetisch
meer. Als ik in de spiegel kijk denk
ik: potverdikke wat een ouwe kop. Ik
heb nog gedacht dat ik dan misschien
een mooie oude vrouw kon worden.
Maar het is geen gezicht, steeds zie ik
die ouwe mannenkop er doorheen.
Eigenlijk is het een opluchting, want
het heeft ook iets dwangmatigs dat
verkleden. Als het goed gelukt is, wil je
het wéér doen.
Het dragen van vrouwenkleding maakte dat ik buiten mezelf kon treden. Als
vrouw had ik al die rare angsten niet,
die ik normaal wel heb. Ik was ineens
een wufte vrouw die graag op feestjes kwam, geld uitgaf, en op terrasjes
wilde zitten.
Ik weet niet of het mijn ervaringen
als vrouw zijn of dat het de leeftijd is,
maar ik begin iets minder zuinig te
worden. Ik roep steeds vaker: “Bezuinigen hoeft niet meer.” Niet dat ik nu
meteen sportwagens koop, maar ik
kan me best permitteren om een paar
mango’s te kopen, ook al zijn ze duur.
Het geld stroomt aan alle kanten bin-

nen, maar ik ben niet gewend het uit
te geven en ik weet ook niet waaraan.
Goede doelen, ja, dat doe ik ook wel,
maar dan hou je nog een heleboel over.
Ik ben nu 62 jaar en als ik 82 jaar zou
worden, zou ik ieder jaar belachelijk
veel moeten spenderen om het op te
krijgen. Dat lukt me nooit, dus het
zal wel terechtkomen bij al die neven
en nichten. Ja, ik ben als arm jongetje
goed terechtgekomen. Nooit gedacht
dat ik een schrijver zou worden die
zo graag en veel gelezen zou worden.
Ondertussen schrijf ik gewoon door. Ik
wil beginnen aan een nieuwe roman
en aan een boek over Schubert.
Over mijn sterfelijkheid denk ik
weleens na. Zorgen maak ik me er niet
over. Ik ben met de dood opgegroeid,
mijn vader was doodgraver. Ik heb een
tijdje hartritmestoornissen gehad en
dan word je met je neus op de feiten
gedrukt. Maar om onverklaarbare reden zijn ze weer verdwenen. De cardioloog zegt: “Maak je geen zorgen, ze
komen wel weer terug.” Ha, ha.
Fysiek voel ik me nog 20. Ik fiets altijd
heel hard, maar ik merkte dat mensen
mij aan het inhalen waren. Het is misschien vreselijk kinderachtig, maar ik
kan er niet tegen als iemand mij passeert. Ik dacht dat het aan mijn conditie
lag. Tot ik een nieuwe fiets kreeg. Nu
gaat niemand mij meer voorbij.’ ◾

