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Na zijn spraakmakend ro-
mandebuut over een seksu-
eel geobsedeerde man komt
Leidenaar Pieter Vroegop
nu met een nieuw opvallend
boek. ‘De troost van een li-
chaam’ gaat onder meer
over verloren linkse illusies
en de troost die gezocht
wordt in relaties maar ein-
digt in een volstrekt drama.
Vroegop geeft een mes-
scherp tijdsbeeld van de
roerige jaren zestig en ze-
ventig.
Door: Pieter Appel

Opnieuw kiest Leidenaar Pie-
ter Vroegop voor een pseudo-
niem voor zijn tweede roman.
Als Pieter Sparre duikt hij nu
terug in de tijd en voert de le-
zer in ‘De troost van een li-
chaam’ door een periode van
woelige veranderingen in Ne-
derland. Het deels autobio-
grafische boek biedt inzicht
in de dwaze ideologische op-
vattingen van een complete
generatie.
Vroegop: ‘Ik was erbij in die
periode en ik besef nu hoe
weinig rationeel veel van die
progressieve opvattingen in
de jaren zestig en zeventig
waren. Het stemt me niet op-
timistisch over de toekomst.
De mens is een irrationeel
wezen dat voor het grootste
deel voortgedreven wordt
door emoties en minder door
verstand.

Opvattingen
De zeventigjarige Vroegop,
getrouwd en drie kinderen,

was als veel van zijn genera-
tiegenoten in zijn jonge jaren
in de ban geraakt van links-
revolutionaire opvattingen.
‘Ondanks mijn diepgewortel-
de overtuigingen had ik ook
bedenkingen tegen wat er
toen gebeurde. Ik verkeerde
in de veronderstelling dat we
actie moesten voeren om een
rechtvaardige wereld tot
stand te brengen. Maar veelal
raakte ik in de kringen waarin
ik verkeerde, in theoretische
discussies verzeild over filo-
sofie. De dwingende eis was
dat wij Feuerbach en zijn op-
vattingen moesten leren ken-
nen.'
Ook verbaasde me hoe groot

de afkeer was van de sociaal-
democratie. Aanhangers
daarvan werden zelfs als nog
grotere vijanden van de link-
se gedachte beschouwd dan
rechtse politici. Arbeiders in
Nederland werden gezien als
een onderdrukte klasse wat
volstrekt bezijden de waar-
heid was. En ik heb meege-
maakt dat er in 1978 linkse
personen in Nederland waren
die in eigen kring hun en-
thousiasme over de moord op
de Italiaanse christendemo-
craat Aldo Moro niet onder
stoelen of banken staken.
Ook bestond er veel sympa-
thie voor de in het toenmali-
ge West-Duitsland opereren-

de Baader Meinhofbende. Ik
heb me van dat denken losge-
maakt en kan er nu met een
heldere blik op terugkijken.

Verwerpelijk
Hoe verwerpelijk hij ook de
ontsporingen van die tijd
vindt, er is ook een gevoel
van nostalgie bij hem aanwe-
zig. ‘Ik kan een gevoel van
warmte niet onderdrukken als
ik denk aan die periode. Dan
gaat het over de passie waar-
mee ik mijn ideeën koester-
de. Dat staat los van de feite-
lijke beschouwing die ik
achteraf maak. Want het opti-
mistische vooruitgangsgeloof
bij mij is volledig verdwe-
nen.’
De hoofdpersoon in zijn
nieuwe boek maakt een ver-
gelijkbare ontwikkeling door.
Vroegop: ‘Ik vermeng auto-
biografische elementen en

feiten met betrekking tot be-
staande personen met fictie.
Hierdoor wordt het voor
mensen moeilijk de gebeurte-
nissen in de roman te herlei-
den tot bepaalde figuren in
de werkelijkheid. De hoofd-
persoon gaat met pensioen en
maakt de balans van zijn le-
ven op. Daarbij kan hij niet
om zijn links-radicale verle-
den heen en de relaties die hij
door de jaren heen had. Hij
beseft hoe zijn drang te bre-
ken met zijn gereformeerde
achtergrond en deel uit te
maken van het activisme hem
heeft verwijderd van zichzelf.
Een ingrijpende gebeurtenis
zorgt vervolgens voor een
dramatische wending in dat
leven.’

Pieter Sparre: ‘De troost van
een lichaam’. Uitgeverij
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In 'Dat was toen' publice-
ren we foto's uit Leiden
van minimaal tien jaar
oud. Ook een leuke oude
foto in Het op Zondag?
Mail deze naar: redac-

tie@hetopzondag.nl.
In de jaren '70 verspreidde
het actievirus zich door Ne-
derland, zo ook door Lei-
den. Dat is te lezen in het
onlangs uitgekomen boekje
Strijdcultuur - Leids acti-
visme in de jaren '70, ge-
schreven door Agnes van
Steen.
Op de foto, gemaakt in
maart 1981 is daarvan een
mooi voorbeeld te zien.
Vanaf het Vrouwenhuis aan
de Hooigracht startte een
demonstratie tegen abortus-
wet. Het paste helemaal in
de tijdsgeest. Jongeren,
kunstenaars, homo's en
vrouwen eisten allerlei
rechten. Woningzoekenden
wilden wonen en gingen
desnoods kraken.
Afgezien van de gedeelde
strijdcultuur, waartoe ook
het plakken van affiches en
kranten op buitenmuren be-
hoorde én het maken van
muziek, werd de tijd geken-
merkt door een grote mate
van onderlinge solidariteit.

Vrouwenprotest
in maart 1981

Wekelijks geven vier panelle-
den hun mening over een actu-
eel onderwerp. Deze week is
de stelling: Leiden moet mega-
bioscoop krijgen

Cees Mentink
(kritisch volger van Leiden)

Ophouden met bij voorbaat tot
mislukken gedoemde megalo-
mane ideeën. Oud-wethouder
en megabioscoopvoorstander
Ron Hillebrand (PvdA) heeft er
zijn tanden op stuk gebeten.
Rapporten liggen op het Stad-
huis, onder in een la; ze heb-
ben klauwen geld gekost. Zoek
oplossingen voor problemen,
zoals de groeiende winkelleeg-
stand aan de Haarlemmers-
traat.

Kristel Boekhorst
(theatermaker)

Liever niet, omdat ik bang ben
dat het erg lelijk wordt en ik dat
niet vind passen bij het mooie
Leiden. De huidige bioscopen
verfraaien vind ik een beter
plan. In Amsterdam ga ik ook
het liefst naar een sfeervolle bi-
oscoop, zoals The Movies.
Daarbij bruist een LIFF meer
met uitverkochte zalen, dan
halfvolle megazalen.

Barbara Westerink
(actief in het onderwijs)
Een megabioscoop lijkt mij

voor de bioscopen in Leiden
geen optie of het moet een fusie
worden. Zelf ben ik altijd ge-
charmeerd van de Leidse bios-
coop. Wat kleiner en voor jonge
gezinnen en kinderen goed te
doen. Voor een avondje uit met
film is het juist leuk om de stad
uit te gaan.

Joost Bleijie
(oprichter van de LeidsePas)
Een megabioscoop is welkom

als dat maar niet ten koste gaat
van de bestaande, bijzondere
bioscopen in Leiden. Een goede
plek om blockbusters te bekij-
ken is net zo belangrijk als het
Kijkhuis waar een heel ander
type film te bewonderen is. Die
diversiteit past wel bij een Stad
van Ontdekkingen. Een ver-
schraling van het aanbod mijns
inziens niet..

panel

Megabios

Pieter Vroegop schuwt opnieuw geen taboe. In zijn nieuwe roman 'De troost van een lichaam' neemt de Leidse auteur de links-
radicale beweging uit de jaren zestig en zeventig op de korrel. Over een hoofdpersoon die geplaagd wordt door twijfel over zijn
opvattingen en relaties. (Foto: Peter van Evert)

Pieter Vroegop over revolutie en relaties


