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Wat zijn dit voor vragen?

Top & Flop

DE KEUZEN VAN HUUB VAN DER LUBBE (59)

RUUD GULLIT EN EEN
GELE PAPEGAAI
&
POLITICI OVER DE FYRA

De meest tragische 28 seconden uit het leven van Ruud
Gullit zijn tegelijkertijd ook zijn grappigste. En waar de
Belgen klare taal spreken over de Fyra: ‘kotsbeu’, verzanden Haagse politici in vaag jargon.

Dit weekend speelt De Dijk nog één
keer samen in Ahoy. Daarna stopt
de band voor een jaar. Zanger Huub
van der Lubbe kijkt ernaar uit. ‘Ik
ben benieuwd wat er uit die leegte
ontstaat.’ Door Angela Wals Foto Frank Ruiter

Kan het wel
alleen
Dwars door de lamellen
baant de ochtendzon zich
door de slaapkamer. De
streepjes zonlicht vallen op zijn
gezicht. Hij drukt zijn hoofd
nog eens stevig in het kussen in
een poging nog heel even weg
te zakken in een lichte ochtendslaap. Vergeefs. Hij is wakker. Op
het kussen naast hem de waaier
van gitzwart haar van zijn nieuwe vriendin. Hoe lang zijn ze nu
samen? Zes, zeven maanden? Ze
is geen Estelle. Nee, ze is totaal
anders, al was het alleen al omdat ze op de foto van haar Twitterprofiel poseert met een pak
maisbakmeel.
Ruud Gullit staat op. Voordat
hij koffie zet, de slaap uit zijn
ogen veegt of een plens water in
zijn gezicht mikt, pakt hij zijn
camera. Hij richt hem op zichzelf en zet ’m aan. Op zijn
schouder een gele papegaai.
‘Ehm, goodmorning. Just want to
introduce to you my new bird. We
get along very well. It’s a...
well...something like nine-thirty in
the morning here. And everybody’s
sleeping. I’m here already at eight
o’clock. And well, you know: I’m all
alone. But at least I’m with my
bird.’ Bij de laatste zin slaat zijn
stem over. Dan stopt het filmpje.
Het verwrongen ochtendgezicht, de dikke stem, het pluizige haar, het witte V-hals shirt, de
papegaai die het hele filmpje
met zijn rug naar de camera zit,
de teleurgestelde mimiek van
Gullit: het filmpje verslaat misschien wel de meest tragische
28 seconden uit het leven van
Gullit. Maar ongetwijfeld de
grappigste.
Julien Althuisius

Foto ANP

Het gebeurde in een paar
minuten, zo tussen 9:07 en
09:12 op de dinsdagochtend. Luisteraars van het NOS
Radio 1 Journaal aan de ontbijttafel, in de file of wachtend op
de Fyra kunnen in dat korte
ogenblik hun vertrouwen in de
politiek zijn verloren.
Ze probeerden juist het tegenovergestelde, de parlementariërs van D66, CDA en VVD die
in de radio-uitzending aan de
telefoon mochten komen over
de problemen rond de Fyra.
Even daarvoor had anchor Lara
Rense nog een fragment laten
horen waarin de topman van de
Belgische spoorwegen zei dat
hij ‘kotsbeu’ was van het gedoe
rond de trein. Wat een daadkracht, moeten de luisterende
Kamerleden hebben gedacht,
dat moeten wij ook laten horen.
Maar wat doen Nederlandse
politici als ze ferm willen overkomen? Ze verzanden in vreselijk
politiek jargon. We noteerden, in
vijf minuten: ‘De NS heeft een
grote broek aangetrokken’, ‘genoeg is genoeg’, ‘dit is prioriteit
nummer één’, ‘we hebben het
bonnetje nog’ en, drie keer: ‘de
onderste steen moet boven’.
Vooral die laatste is een hardnekkige. De uitdrukking komt
van molenstenen, waarbij het
lastig is om de onderste naar
boven te krijgen: de bovenste
moet ervoor worden weggehaald. Dat schijnt vanwege het
gewicht wel een halve dag werk
te zijn, maar politici gebruiken
de uitdrukking zo vaak dat die
vederlicht is geworden.
Onze parlementariërs moeten
normaal leren praten, dat is nou
echt prioriteit nummer één.
Loes Reijmer

Solo of band?
‘Daar valt niet tussen te kiezen. Maar
ik ben het aan mezelf verplicht om
me te blijven ontwikkelen. En daarvoor moet ik uit zo’n geweldig rollende trein stappen, wat De Dijk is.
Het wordt een luxe. Volle zalen.
Fluitje van een cent. We kunnen het
heel goed. Alles is geregeld. Geweldige crew. We zijn eigen baas. We krijgen er geld voor. Dan zie je bijna niet
meer hoe bevoorrecht je bent en
noopt het ook niet om een volgende
stap te maken en te zeggen: we moeten het heel anders doen. Daarom
leggen we de boel een jaartje plat. In
2014 treden we weer op.
‘De jongens willen het liefst alleen
maar spelen, maar ze snappen ook
dat ik behoefte heb aan een zijsprong. Ik moet mezelf af en toe
voor het blok zetten. Met zo’n band
als De Dijk achter me kan me niets
gebeuren. Nu ben ik ineens alleen
verantwoordelijk. Dat is bloedspannend en veel werk, en daarom precies goed om te doen. Ik zou eigenlijk gaan acteren bij NTGent, maar
mijn rol ging niet door.
‘Nu heb ik na de tour van Simpel
Verlangen een gat van zes maanden.
Dat is nog nooit gebeurd. Ik kan alles doen en ik kan niets doen. Ik ben
benieuwd naar het moment waarop
ik niets hoef. Wat gebeurt er dan?
Wat ontstaat er uit die leegte?’

studio te hebben gewerkt, zei ik tegen mijn vrouw: zoals Solomon gelooft, wil ik ook wel geloven. Hij was
volstrekt niet dogmatisch. Hij wilde
een goed mens zijn, respectvol met
anderen omgaan en aandacht en geduld hebben. Hij straalde liefde uit.’

Jacques Brel of Solomon
Burke?
‘Solomon. Ze zijn mij allebei zeer
dierbaar, maar Solomon staat hoger
dan Brel omdat ik hem heb gekend.
Ik heb nog nooit iemand meegemaakt met zoveel charisma. Het verbaast mij niets dat hij mensen genas. Hij was priester, of ‘preacher
man’. Hij had een eigen kerk en
mensen kwamen bij hem met kwalen. Dan legde hij zijn hand erop en
ging het voorbij. Ik weet niet of ik
dat geloof, maar hij had beslist een
gave. Na een week met hem in de

Dichter of zanger?
‘Ik ben meer zanger dan dichter,
maar ik ben het allebei. Vroeger was
ik daar voorzichtiger mee in verband met de poëziepolitie. ‘Dichter?
Kom op zeg. Hij? Die gozer van De
Dijk?’ Dat is natuurlijk jalousie de
métier. Ik snap het wel, want er zijn
dichters wier nieuwe bundels
mondjesmaat over de toonbank
gaan. En dan komt er een zanger die
een boekje van zijn teksten maakt
en er tienduizend van verkoopt.
Toch werk ik hard om als zanger
mijn teksten aan de man te brengen.

Hou me vast of Hold on Tight?
‘Omdat ik net voor Solomon koos,
kan ik nu met een gerust hart voor
Hou me vast kiezen. Deze versie is
mij heel dierbaar. Toen onze dochter
Mira nog klein was, haalde ik haar
’s nachts altijd even uit bed om te
plassen. Het ritueel was: ik tilde haar
slapend op, zij sloeg haar armen om

‘Inmiddels kies ik voor
singer-song. Laat het de
jongens van De Dijk maar
niet horen. Zij hebben het
consequent over ‘singersonglosers’’

mijn nek en ik zei: ‘Hou papa maar
goed vast.’ Dan klopte ik met een
hand op haar ruggetje. Zij klopte
met haar hand terug. Dat was onze
‘hou me vast’ en is later een nummer geworden.

‘In de tijd van de Tachtigers sprak
iedereen over wat Willem Kloos nu
weer had geschreven. Zoveel stof
heeft poëzie lang niet meer doen opwaaien. Dat is mede door de inspanningen van Gerrit Komrij aan het
veranderen, denk ik. Maar de functie
van poëzie als spreekbuis voor een
breed publiek is overgenomen door
de popmuziek. Daarom ben ik liever
zanger. Ik ben niet tevreden als mijn
gedichten niet worden gehoord. Ik
schrijf ze niet voor in de bureaula.’

Het dak eraf of singer-song?
‘Vroeger had ik ‘het dak eraf’ gezegd.
Inmiddels kies ik voor singer-song.
Laat het de jongens van De Dijk
maar niet horen. Zij hebben het consequent over ‘singer-songlosers’.
Kijk, het zijn muzikanten. Zij vinden
dat de essentie en de esprit van een
nummer vaak in het arrangement
zit. Ze hebben niet helemaal ongelijk. Het is hun vak. Ik denk altijd,
nee, ik dácht altijd: we hebben een
tekst, akkoorden en een melodie.
Klaar. Waarom moeilijk doen over
wie wat doet? Zo makkelijk denk ik
niet meer. Maar een feesttent waarin
de zaak op zijn kop moet, hoeft ook
niet meer voor mij. Dat hebben we
gedaan en dat kunnen we goed. Ik
kan ook op andere manieren roeren.
Ik ben meer en meer nieuwsgierig
naar verstilling. Mensen hoeven niet
luidkeels met alle nummer mee te
brullen. Ik heb veel liever dat ze naar
de muziek luisteren.
‘Op Simpel Verlangen heb ik expres
de grote poot onder het ‘dak erafeffect’ weggezaagd: geen drums. Ik
begon als singer-songwriter op te nemen: alleen zang en mijn gitaar. Normaal metsel je met de band eerst een
enorm huis en in het zolderkamertje
vind je de zanger met zijn teksten.
‘Waar laten we hem? Het spectrum
zit al vol.’ Ik overdrijf, want er wordt
goed voor mij gezorgd binnen De
Dijk, maar ik dacht wel: ik doe het
zelf precies andersom.’
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geboren op 3 april in Amsterdam
studie Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam
opleiding tot theaterregisseur aan de Amsterdamse Theaterschool
De Dijk opgericht
filmrol Fake Ploeg in De aanslag
De Dijk-album Niemand in de stad
dichtbundel Guichelheil
solo-cd Simpel Verlangen. Tournee tot 15 maart

Huub van der Lubbe is getrouwd met Teuntje Klinkenberg en heeft een dochter.

Zwartkijker of optimist?
‘Volgens mij denken mensen dat ik
een zwartkijker ben. Toch ben ik
dat niet. Over de wereld en de mensen erop zou je wel eens zwartgallig
of pessimistisch kunnen zijn. Denk
aan vervuiling, overbevolking, milieurampen en oorlogen. Maar ik
weiger cynisch te zijn.
‘Optimisme is een keuze. Ik ga
niet overal mijn schouders voor ophalen en dingen zeggen als: ‘het zal
mijn tijd wel duren’. Want dan is alles verloren. De tijd dat ik het leed
van de hele wereld op mijn schouders nam en dat ik me daar persoonlijk verantwoordelijk voor
voelde, is voorbij. Dat was geen leven. De schaal is verkleind. Wat ik
zelf kan doen is beperkt: aardig zijn
en proberen mooie dingen te maken.’

Live of studio?
Live. Maar die keuze is aan het kantelen. Ik vond live spelen altijd leuker,
omdat ik dan de mensen voor wie
ik het doe voor mijn neus zie. Maar
na de opnamen van Simpel Verlangen ben ik het studiowerk gaan
waarderen als onderdeel van het
muziek maken. Ik was in mijn eentje voor alles verantwoordelijk. Ik
dacht aanvankelijk dat ik het niet
alleen zou kunnen en een producer
nodig had. Iemand met verstand
van muziek en noten. Ik heb geen
verstand van fis en mol. Jan Robijns, een vriend van me, deed de
arrangementen. Dus dat deel van
de noten was verzorgd. Vervolgens
gaat het erom: doet het iets met me
of niet? En toen bedacht ik me: die
vraag gaat helemaal niet over noten, maar over mijn gevoel. En daar

kan ik eigenlijk best op vertrouwen.
Dat ben ik ook gaan doen. Zonder
die puur muzikaal theoretische
kennis wist ik wat ik bedoelde. Uiteindelijk hebben Jan en ikzelf het
album geproduceerd. Ik heb de
smaak te pakken en ga het beslist
vaker doen.’

Dromer of realist?
‘Dat vind ik geen dilemma. Ik ben
een dromer. De werkelijkheid kan
mij gestolen worden. Ik neem het
slechts als uitgangspunt, om fijn te
kunnen dromen. Mijn leven en
werk zijn er eigenlijk niet, spelen
zich in een waanwereld af. Muziek
is waargemaakte fantasie.
‘Ik houd er niet van om uit die
droom te worden gehaald. Dood en
ziekte doen dat. Maar ik erken ze
wel als facetten die bij het leven ho-

ren. Met mijn vrouw, dochter en onmiddellijke vrienden moet natuurlijk niets gebeuren. En vooral jonge
mensen mogen niet voor hun tijd
gaan.
‘Ik ga dood. Niet subiet hoor.
Maar het gaat een keer gebeuren.
Daar kijk ik niet meer van op. Ik
hoop dat ik daar dan niet zuur over
word. Waarom zou ik? De dood is
ongeveer de enige zekerheid die we
hebben. Toen ik 26 was, dacht ik: ik
ga niet dood. Ze zeggen dat wel,
maar ik ben een uitzondering. Zo
denk je als je jong bent. En dan verschuift er iets. Dat is natuurlijk de
midlifecrisis. Op mijn 40ste dacht
ik: shit, ik geloof dat ik toch wel
dood ga.’ Dat was onverdraaglijk. Ik
werd depressief.
‘Nu kan ik me voorstellen dat je
op een gegeven moment blij bent

als het voorbij is. Voorwaarde is wel
dat je een fijn leven hebt gehad. Als
ik op een begrafenis iemand hoor
zeggen: ‘Hij of zij had nog zo veel
willen doen’, dan denk ik: stom! Had
dat dan gedaan. Daar moet je niet
mee wachten tot je bijna dood bent.
Dan ben je te laat. Daarom ben ik op
mijn derde al begonnen met alles te
doen wat ik leuk vind. Toen wist ik
nog niet dat er zoiets bestond als
doodgaan. Ik was niet bezig met vergankelijkheid. Ik wilde reuring, mezelf ontwikkelen en niet in een sleur
stappen. Dat is allemaal gelukt. Met
mijn bescheiden talent heb ik nu al
bijna meer uit mijn leven gehaald
dan erin zat.’

Het album Simpel Verlangen is
vanaf 1/2 te koop. Tournee t/m
15/3. Huubvanderlubbe.nl

