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‘Vertrouw mij nóoit als ik u iets vertel. Ik heb het métier gekozen van leugenaar,
ik meen romancier, van verteller en vinder, en ik heb u al vele, heel lange verhalen
verteld, die woord voor woord leugen zijn, die of niet gebeurd zijn, of anders gebeurd.
Wees overtuigd, dat, indien ze zóo waren gebeurd, als ik ze u heb verteld, ik ze u anders
verteld zoû hebben. De leugen is mijn satanisme, voor de leugen kniel ik devotelijk
neêr, en aanbid haar als de heerscheres der wereld.’
Louis Couperus, feuilleton Bekentenissen, 1910

i Tableau de la troupe (1960-1969)

Kom zon, kom maan
Beschijn de stad met z’n bruidskleed aan
Kom sterren, kom nacht
Er wordt een nieuwe tijd verwacht
Want het gaat verder, het gaat door
En ik heb je lief, oho
Ramses Shaffy, uit: ‘Hallelujah Amsterdam’ (1968)

3 Van jeune premier tot enfant terrible

Maarten met zoontje Laurence, ca. 1966.
c ollec t ie l aure nc e l amers

Amsterdams jeugdtoneel en Antwerpse straatzangers
Maartens status als jonge vader stond nieuwe ontwikkelingen op theatergebied nauwelijks in de weg; kort na de beëindiging van zijn eerste en enige jaar aan de Academie voor
Kleinkunst speelde hij zijn eerste rol bij het Amsterdams Jeugdtoneel, als invaller bij een
toneelstuk waarin de personages van zowel Robin Hood als Ivanhoe voorkwamen.
Maarten in de rol van Robin Hood en de wat oudere Johan Hobo,
die het al had geschopt tot directeur en artistiek leider van stichting
Werkgroep Nederlands Toneel, als Ivanhoe.
Voor Dodo, het dappere wonderezeltje had Willy de kostuums gemaakt, waaronder het ezelspak waarin Martin Brozius zich moest
hijsen. In het stuk hadden de toneelspelers, twintigers nog – of jonger, zoals Maarten, pikante grappen verwerkt waarvan ze achteraf
zelf vonden dat die te ver gingen. Het jeugdige publiek doorzag de
seksuele toespelingen immers feilloos. Onnodig te vermelden dat ze
het prachtig vonden. Al had de jonge vader en acteur die Maarten
nu was als uitkeringstrekker geen cent te makken, de artistieke voldoening en de humor maakten veel goed. Daarnaast ontving hij
voor zijn bijdragen aan het Jeugdtoneel enkele tientjes séjour. Louise (Wies) Verdonk, de directrice van het ongesubsidieerde gezelschap, werd gekenmerkt door een grote bevlogenheid die zich door
niets liet dwarsbomen en die tot de theatergeneratie hoorde voor
wie het zogenoemde schmieren heel normaal was. Deze sterk op
improvisatie en effect gerichte vorm van toneelbenadering was in
het volkstoneel van de jaren dertig uitermate populair en zorgde
regelmatig voor de slappe lach bij acteurs én publiek. Tekstvaste acteurs waren niet veilig voor doorgewinterde schmierders, want ze
werden geheel onverwachts geconfronteerd met niet in het script
staande teksten: zo was het wel voorgekomen, herinnerde Maarten
zich, dat er midden in een serieuze scène in de Gijsbrecht ineens een
studentikoos tekstje opdook over ‘wie er vanavond in de lach schiet
bij het geschmier, die betaalt al het bier’. Het publiek luisterde immers toch niet naar de tekst van het stuk. In Ivanhoe speelde Maarten de schurk. Johan Hobo speelde een koene ridder en zei tegen de
schurk: ‘Gij moogt wel oppassen voor mij’, en voegde er lichtelijk
schmierend aan toe: ‘want ik sla u zo in elkaar.’ Maarten, enigszins
nichterig, gaf vol gas: ‘Ga toch weg met die enge knuistjes’, gaf een
tik op de handen van Johan, die stikkend van het lachend het toneel
afliep. Een klassieker op het repertoire was Hans en Grietje, waarin onder anderen Maroesja Lacunes acte de présence gaf. Maroesja kwam net van de Toneelschool, waar ze na
het eerste jaar was afgewezen en zich had aangesloten bij het gezelschap waarvan Maarten en Johan de gangmakers waren. Het zou niet lang duren voordat Johan en Maroesja
een stel werden en in die hoedanigheid zou het tweetal zich aansluiten bij een cabaretge-
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zelschap dat onder Maartens leiding stond, maar waarvoor het idee toen nog geboren
moest worden.
In de zomer van 1965, toen Johnny Lion zijn Sophietje naar de hoogste regionen van
de hitparade zong, beproefden Maarten en Johan hun geluk in Antwerpen als straatzangers, met vergunning. Voor Johan had de stad geen geheimen, want hij had er zo’n vijf
jaar tevoren al gewoond toen hij er de Toneelschool volgde. Op een kartonnen plaat
hadden ze in het Nederlands en in het Frans geschreven dat ze étudiants hollandais waren die in de Belgische stad waren neergestreken pour chanter. In die jaren waren straatzangers nog niet zo’n bekend verschijnsel en ze trokken heel wat bekijks als Maarten zijn
gitaar tevoorschijn haalde en het duo ‘Aan de Amsterdamse grachten’ inzette. De grootste lol hadden ze wanneer winkeliers hun gezang niet langer konden aanhoren en bij
wijze van spreken geld toe gaven als ze maar ergens anders zouden gaan staan zingen.
Maar meestal waren de toehoorders tevreden. Applaus voedde de ziel en met het muntgeld in de pet konden ze zich van dag tot dag staande houden. Woonlasten hadden ze
niet, want ze hadden hun intrek genomen in de oude woning die Jan Joris had aangehouden uit de tijd dat hij nog in Antwerpen aan de Toneelschool studeerde. En als de verdiensten een keer tegenvielen, dan was Johan geroerd wanneer Maartens ‘ouwe moeder’
vanuit Amsterdam eten kwam brengen omdat ze dacht dat ‘die stakkers’ niks hadden. En
passant maakte ze ook nog het huis schoon.
De straatsessies duurden niet heel lang: de vergunning stipuleerde dat er ’s ochtends,
’s middags en ’s avonds een halfuurtje mocht worden gespeeld. In de resterende uren
keerden Maarten en Johan terug naar huis, waar hun vrouwen eveneens verbleven. Dan
werd de tijd gezamenlijk doorgebracht en moesten ze van de karige artiestengage zien
rond te komen. Tijdens de met sigaretten en glaasjes drank gevulde uren in de woonkamer moet het gesprek zijn gevoerd dat zou leiden tot Maartens eerste echte doorbraak
als acteur en artistiek leider van een toneelgezelschap. Het viertal sprak over de gevestigde theater- en toneelwereld en hoe lastig het was voor onbekende jongelingen om in die
wereld die werd gedomineerd door grootheden als Guus Oster en Henri Bentz van den
Berg een plek te veroveren. Maarten, ietwat overmoedig, beweerde dat hij binnen drie
maanden in Amsterdam een eigen theater zou kunnen openen als hij dat wou. Johan
geloofde er niets van. Dit leidde tot een weddenschap om driehonderd gulden. Als het
de pocher lukte, zou de ongelovige moeten dokken. En zo gebeurde het ook.

Hades Toneelmanifestaties: Sater, satire op Sartre
De Cave Toulouse Lautrec, de uitgaanskelder onder de befaamde stripteaseclub Moulin
Rouge van Kees Manders op het Thorbeckeplein, was pas ontruimd. Dansten er vijf jaar
eerder nog hippe jongeren in strakke spijkerbroeken de opnieuw populair geworden
charleston uit de tijd van hun ouders, midden jaren zestig stond de Cave bekend als een
van de ‘jazzachtige, door langharige quasi-kunstenaars gefrequenteerde bars’ waar ‘contacten tot handel in verdovende middelen worden gelegd’. Eerder in 1965 had er nog
kortstondig het Joodse cabaret genaamd De Kibboets optredens verzorgd, maar dat was
al weer ter ziele. De kelder moet al leeg hebben gestaan toen Maarten de locatie ging
bekijken. Hij zag zijn kans schoon, liep de de nachtclub binnen en vroeg aan bedrijfsleider De Goey of hij meneer Manders kon spreken. ‘Wie kan ik zeggen dat er is?’ Prompt
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verzon de jonge theatermaker ter plekke de naam van zijn toekomstige gezelschap:
‘Maarten Lamers van het gezelschap eh… Hades Toneelmanifestaties!’ Een uur later had
Maarten een theater en het mooist van al: Manders betaalde de verbouwing. Er was alleen één probleempje: Maarten had spelers noch stukken. Maar de weddenschap had hij
gewonnen.
Maarten had zich op dezelfde wijze naar binnen gebluft als zijn vader decennia tevoren had gedaan toen hij zich voor het eerst bij Eduard Verkade had aangediend en hij de
grote toneelman had verzocht hem op te nemen in zijn gezelschap. ‘Waarom zou ik dat
doen?’ had Verkade gezegd. ‘Anders ga ik dood,’ antwoordde Jan Lamers dramatisch. Die
aanpak had succes. Op soortgelijke wijze was Kees Manders, dé toenmalige bons van het
erotisch theater, gecharmeerd door de jonge durfal die hem kwam vragen of hij het keldertje onder de Moulin Rouge in gebruik mocht nemen. Blijkbaar had Maarten de juiste
toon aangeslagen, maar zijn geldschieter maakte vooraf duidelijk wie de baas was: ‘Ze
zeggen over mij: “Bij Manders gaat alles anders”, en als je dat goed onthoudt, ben ik voor
jou ome Kees.’ Maarten kon hem altijd bellen voor raad en steun, maar verder moest hij
het allemaal zelf uitzoeken.
Geld om het auteursrecht over bestaande toneelstukken te betalen was er niet, en dus
schreef Maarten er zelf een. Zonder enige voorbereiding zette hij zich op een avond achter de oude schrijfmachine van zijn vader en begon op een welhaast associatieve manier
te tikken. Hoewel Maarten in een interview eind jaren negentig toegaf dat het een ‘onbegrijpelijk onzinstuk’ was, voldeed het in de tijd dat het geschreven werd aan de eisen van
het destijds populaire absurdistische theater: grootse personages in een vervreemdende
plot die elkaar in bizarre settings en ongeloofwaardige combinaties ontmoetten, en zich
bedienden van plechtstatige, gezwollen taal of juist de taal van de straat. Maarten had in
de nachtelijke uren een voorraadje drank aangesproken en moest in de ochtend nalezen
wat hij allemaal had opgeschreven. De werktitel Sater vond hij nogal kaal, er moest iets
bij. Hij koos voor de allitererende woordspeling Sater, satire op Sartre, overigens zonder
ooit meer van de Franse filosoof gelezen te hebben dan diens eenakter Huis clos.
Na die nacht waarin de inhoud van een jeneverfles gestaag leegraakte en vel na vel
volgeschreven uit de typemachine werd getrokken, ontstond een typoscript dat de volgende personages aankondigde: ‘man en vrouw, direkteur, maitresse, personeel, 1e politieman, 2e politieman, God de vader, Jezus Christus, Lucifer, Boeddha, volk, akteur,
meisje, zondaar’, en dat als volgt begon:

Typoscript van Sater, een satire op Sartre.
c ollec t ie ub a mst erdam

eerste bedrijf
eerste toneel
(gedurende het gehele stuk is fluitmuziek van Bach op de achtergrond te horen.
Op punten door de regisseur te bepalen hard, zacht of onbewijsbaar hoorbaar)
(de duivel is gedurende het gehele stuk op het toneel aanwezig op een speciaal voor
hem ingerichte plaats)
(bij het laatste ‘leegte’ in het eerste toneel wordt deze kreet met en als echo’s herhaald;
steeds harder tot de man gillend op bed terechtkomt)
Duivel: Hahahaha! Een hels tafereel. Inderdaad! Waarom ook niet! De hel is overal.
Stel voor dat er een hemel was, wat walgelijk zou dat zijn. Een hemel! Hahaha haha!!
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Andere (eerdere?) versie van Sater, satire op Sartre.
c olle ct i e b e rt ja n sm a

Als iedereen goed is word je slecht. Want wat is slecht of goed? Niemand weet het.
Wat is tragisch, wat is komisch? Iets moet altijd eerst tragisch zijn voordat het komisch
wordt, en andersom. Hoe droevig is een clown niet, hoe vrolijk is een man als hij een
boek schrijft dat de zon verbleekt in ieders leven die het leest, als was het chloor. Hoe
zielig dom is iemand die altijd lacht, en komisch hij die huilt. Ik, Satan, ik ben overal, de
doem van de tragiek. Och mensen kijk uzelf eens aan, en lach erom of huil. Hoe duivels
is dan mijn plezier, hoe tragisch uw geluk. Ikzelf hoef echter niets te doen, u bent uw
eigen duivel. Vecht tegen uzelf als u dat wilt, dat doet u echter niet. U vecht tegen mij,
wordt boos op mij, vergeet uzelf. Als u mij niet gelooft, ziehier uw spiegelbeeld!
Hahahaha hahahaha! (af)
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Man: Ik haat m’n vrouw, ik haat m’n baas, haat m’n kantoor, zo haat ik iedereen. Het
dagelijks leven is een sleur die grenzeloos verveelt. Ik loop, ik draaf waarheen? Waarvoor?
Ze zeggen: geld, voor eten, huishuur… Ik ben gewoon een slaaf. Van wie?… Ik eet om te
leven, verdien geld om te eten. Maar waarvoor leef ik dan? Om me voort te planten?
Zodat mijn kinderen weer hetzelfde kunnen doen. En hun kinderen… en hun kinderen…
en hun kinderen… Maar toch… soms heb ik ook plezier. Dan lach ik, amuseer me, ga
maar door. Waarvoor? Om niet te moe te worden van het leven. maar waarvoor leef ik
dan? …Verdomme… Verdomme verdomme!!!

Het Parool, 15 november 1965.
de lphe r.n l

Enzovoort. Wat volgt is een veertig pagina’s lang surrealistisch toneelstuk in twee bedrijven met een hilarische, absurde strekking: in het eerste bedrijf staan een man en een
vrouw centraal, die zich in hun dialoog buigen over existentialistische levensvragen.
Gaandeweg neemt de man de rol aan van de zwakkere van de twee. Een directeur en zijn
personeel komen op en zij communiceren middels hondengeblaf. De man bezwijkt onder de gedachte aan het bestaan of het niet-bestaan — hij vermoordt de vrouw, althans
dat laat men hem geloven. Hij wordt gek en roept zichzelf uit tot God. In de gevangenis
ontspint zich een dialoog tussen politieman en gevangene. In een karakteromkering verliest de man het geloof in zijn onschuld en transformeert de beschuldigende agent in een
vergevingsgezinde martelaar. De man ontsnapt uit zijn cel en stelt zich tot goddelijke
taak om de mensheid te redden. Jezus verschijnt ten tonele en de man, Boeddha en de
duivel nemen deel aan een verkiezing wie Jezus’ plaats mag innemen. Nadat alle drie de
geloofsrepresentanten hun zegje hebben gedaan, komt de man tot de conclusie dat de
mensheid het beste af is zonder goden en het zelf maar moet opknappen.
Het tweede bedrijf opent met de man die tegen wil en dank toch tot God wordt gekroond. Een gek. Zijn doel is nog steeds om de mensheid te redden. Om dat te bereiken
moet iedereen één worden met God. Na wederom een verwarrende dialoog met een
schuchter meisje bereikt hij dat zij één wordt met hem. Nu de rest van de mensheid nog.
Jezus komt poolshoogte nemen of de pogingen van de man om God te worden, al een
beetje vorm krijgen. De man kaffert Jezus uit, wordt steeds brutaler en dwingt hem te
knielen. Toch moet de man zijn falen erkennen: hij kán God niet zijn. Hij moet helemaal
opnieuw beginnen. Een anonieme persoon staat erbij en vraagt aan Jezus wat er nu moet
gebeuren. Jezus gebiedt hem de taak van de man maar over te nemen, overhandigt hem
appel en scepter en plaatst hem op de troon. God verschijnt, legt zijn hand op Jezus’
schouder en zegt: ‘Jongen.’ ‘Ja vader?’ ‘Je moeder wacht met eten.’ Dan valt het doek.
Sater, satire op Sartre is doorspekt met oneliners zoals ‘Civilisatie maakt degeneratie
en degeneratie brengt impotentie voort’ en wrange observaties — (politieman:) ‘De
mensen moeten rijpen.’ (man:) ‘Hoe rijpt een vrucht die reeds gevallen is? Hoe ontknopt
een bloem als hij al is uitgebloeid. God is te laat. Hij heeft zijn plicht verzaakt.’ De man
die tegen de vrouw zegt: ‘Ik wil je niet kopen. Ik wil met je trouwen’, krijgt als antwoord:
‘Is dat dan iets anders?’
Fraai is ook het spel met het zijn of niet-zijn:
Man: Ik ben een droom van iets of iemand. Wiens droom zou ik zijn? Of ben ik een
gedachte… Zomaar een losse gedachte… Ik wou dat degeen die mij dacht ophield!!
Of als hij me droomt… wakker wordt!!!! of ben ik niemands gedachte, noch droom.

De Volkskrant, 20 november 1965.
de lphe r.n l
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Ben ik gewoon… mezelf… Niemand…’

en kattige een-tweetjes tussen de hoofdrolspelers:
Man: ‘Pretendeer jij te weten wat Shakespeare niet wist?’
Vrouw: ‘Jij pretendeert nog veel meer.’
Man: ‘Ik pretendeer niet. Ik combineer.’
Vrouw: ‘Dat pretendeer je althans.’

In een tweede, iets afwijkende en vermoedelijk eerdere versie van het typoscript bestaat
de cast verder nog uit Allah en Zeus en zijn de regie-aanwijzingen nog niet zo prominent
uitgewerkt. Maarten had zichzelf de rol van de Jezus-figuur toebedeeld en hij moet er als
overtuigd atheïst genoegen aan hebben beleefd de vertegenwoordiger van het geloof te
spelen dat hij niet als geloof erkende. Maar de andere rollen moesten nog worden ingevuld. Inderhaast ging de kersverse theateroprichter op zoek naar jong talent. Dat vond
hij in een zestal jonge geestverwanten. De groep bestond naast oprichter/regisseur/acteur Maarten Lamers uit Trudy Derksen, Rita van der Wal, Cees Schaaij, Maarten Levenbach, Robert Smit en Rob Pelser. Toneelgezelschap Hades was geboren.
Omdat Kees Manders had toegezegd een weeksalaris van zevenhonderd gulden uit te
betalen, dat de zeven acteurs onderling gelijkelijk mochten verdelen, hoefden de zeven
zich in beginsel over inkomsten geen zorgen te maken. Jan Joris ontwierp het eerste affiche; mede-acteur Maarten Levenbach, die onder meer de rol van Boeddha speelde, was
tevens zakelijk leider. Dat hield onder meer in dat hij het drukken van affiches regelde en
contact onderhield met ‘boven’: de drank die voor het publiek werd geschonken, werd
betrokken van de Moulin Rouge en moest na afloop van de voorstelling afgerekend worden. Een klein zaaltje als het keldertheater bood ruimte aan een man of honderd publiek.
Ook de gezamenlijke kleedruimte voor de acteurs was niet ruim bemeten, zodat de twee
vrouwelijke spelers ‘kuis’ met hun rug naar de anderen toe gingen staan als ze hun beha
uit of aan moesten trekken.
De dagbladen besteedden enkele malen aandacht aan de theatergroep. Het Parool
schreef dat Sater, satire op Sartre ‘uiteraard in ieder opzicht onrijp [is], maar ook heel
direct en opvallend ongekunsteld. Met grote zorg geregisseerd, aangekleed en gespeeld
behandelt (en verwerpt) het een aantal nihilistische levensvisies van de genoemde existentiefilosoof en probeert het in confrontatie met een aantal aspecten van de werkelijkheid – sexualiteit, Christendom – tot een positiever stellingname te komen.’ In Het Vrije
Volk viel te lezen: ‘Hades heeft zijn naam, die in de Romeinse oudheid een onheilspellende klank had, niet voor niets gekozen. “Natuurlijk,” zegt Lamers, “zal het grote toneel ons
als de onderwereld gaan beschouwen. We zitten hier dan ook heel toepasselijk in een
kelder, onder de grond. En omdat die op een 10-tot-4-vergunning draait, moeten we wel
nachtbraken. […] We spelen tot een uur of één. Daarna is er café-chantant, van onze
eigen mensen en van iedere acteur die we maar in huis kunnen krijgen. Dat gaat dan tot
4 uur door, vrijdag en zaterdags zelfs tot 5 uur.”’
Als vanouds werd er ook in het Hades-stuk geschmierd. Met z’n zevenen stonden de
acteurs geregeld te schaterlachen. Maarten verontschuldigde zich weleens bij het publiek,
maar de mensen in het zaaltje was niets geks opgevallen; zoals gewoonlijk dacht men dat
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Het originele affiche van Sater, satire op Sartre,
door Jan Joris Lamers.
c olle ct i e m a a rte n l a me r s

het gieren en brullen van de acteurs bij de voorstelling hoorde. Niet verwonderlijk overigens bij een toneelstuk waarbij gefluisterd, geschreeuwd en zelfs geblaft werd. Met een
ludieke blafscène haalde Hades zelfs de landelijke televisie. Op het tweede net maakten
ze hun tv-debuut in het cultureel programma Uit. Televisiekijkend Nederland moet de
wenkbrauwen eens hebben opgetrokken toen ze de volgende scène te zien kregen:
Directeur: ‘Jullie zijn een stelltje geciviliseerde honden!!! Begrepen?!!’
Personeel: ‘Ja meneer!’
Directeur: ‘Hm! Om te beginnen moeten jullie deciviliseren, als je begrijpt wat ik bedoel.
Vandaag is het blafdag. We zijn allemaal honden!! Woef woef!!!’
Personeel: ‘Ja meneer.’
Directeur: ‘Heb je me niet verstaan?!!!’
Personeel: ‘Ja meneer. Waf waf. Woef woef. Kef kef. Blaf. Whooo-oooh.’
Directeur: ‘Woef Piet!’
Personeel (Piet): ‘Woef meneer.’
Directeur: ‘Ga jij eens hondenkoekjes halen bij de koffie.’
Personeel: ‘Woef meneer.’
Directeur: ‘Wat bedoel je?’
Personeel: ‘Ja meneer.’
Directeur: ‘Dat is dus afgesproken. Woef is ja en waf is nee.’ (Tot Piet:) ‘Kef kef.’
Personeel: ‘Woef meneer.’
Directeur: ‘Kef kef.’
Personeel: ‘Waf wief woef wef weuf!!!
	(Het wordt een hels lawaai. Iedereen blaft door elkaar. Een lid van het personeel
komt op met hondenkoekjes. De directeur deelt uit. Degenen die hebben gehad lopen
grommend, hun prooi beschermend weg. De anderen maken een hondengehuil.)

De openingstijden van het keldertheater waren gekoppeld aan de uren dat Moulin Rouge open was. Het publiek bestond dus vooral uit nachtbrakers. Zij kregen niet alleen
Maartens regiedebuut voorgeschoteld, na de pauze ging het programma verder met, zoals Maarten Levenbach voor de camera vertelde, ‘cabaret is niet helemaal het juiste
woord, er worden zowel chansons gebracht als verschillende andere dingen: korte eenakters, mime, echt een bont allerlei waarbij we willen proberen om dat na het programma een soort workshop te laten zijn.’ Andere artiesten die zich in het publiek bevonden,
werden dus uitgenodigd om te laten zien wat zij in huis hadden. Onder deze gasten waren Maartens broers Lucas en Wouter Levenbach (deze laatste zou in diezelfde tijd doorbreken als de later zeer succesvolle chansonnier Dave), Dick Poons en anderen.
De achttienjarige artistiek leider van Hades Toneelmanifestaties, die zichzelf voor de
camera heel bescheiden als ‘acteur’ omschreef, antwoordde op de vraag van de verslaggever of Sater, satire op Sartre een filosofisch stuk is, op jeugdig-pedante toon: ‘Niet bepaald. Ik ontken namelijk dat Sartre überhaupt een filosoof is.’ De verslaggever vroeg
voorts: ‘Vindt u het een geschikte plaats om een satire op Sartre te spelen, op het Thorbeckeplein?’ waarop Maarten er een nadenkend glimlachje uit wrong en zei: ‘Ach, wat
kan niet overal gespeeld worden?’ Toch was het de toneelgroep zelf inmiddels wel duidelijk dat ze in het van oorsprong erotische uitgaansgebied langzaamaan rechtgeaard
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theaterpubliek binnen kregen. Wie een kaartje had gekocht maar niet zoveel ophad met
existentialistisch toneel, kon zich verlustigen aan spitsvondige liedjes over triviale zaken
als een paardenbloem:
Op een nacht toen eenieder zachtjes droomde,
keek ze naar de maan hoog in de lucht
Daarbij verzuchtte zij verlaten:
Help! Ik wil worden bevrucht.
Het kon haar helemaal niet zoveel schelen
wie met haar het huwe–, bloembed wilde delen,
ze had slechts interesse voor één ding:
ze wou zo dolgraag weten hoe het ging.
Een hommel die deze noodkreet hoorde,
hield een onderonsje met een paard
die boven ons klein’ bloempje dropte
wat hij in een etmaal had vergaard.
Dat was genoeg om een afknapper te krijgen,
gebroken riep zij uit: die vieze vijgen!
Ik dank u, dank u, dank u, dank u zeer,
maar als het zo gaat, dank u, dank u zeer,
maar als het zo gaat, hoeft het van mij niet meer.

Tezelfdertijd waren beide Maartens behalve verbonden aan het Jeugdtoneel eveneens
werkzaam voor het Amsterdams Volkstoneel van Beppie Nooij, waar ze onder meer als
edelfiguranten fungeerden in Rooie Sien. Als hun aanwezigheid bij een van beide gezelschappen niet nodig was, hadden ze tijd om in het keldertje onder de Moulin Rouge te
repeteren. Dat hadden ze eigenhandig uitgemest, want voor hun komst had het leeggestaan en was het in gebruik als opslagruimte.
Maarten Lamers moet trots als een pauw zijn geweest toen hij voormalig klasgenoot
Ad Visser op het plein tegenkwam, die met zijn popgroep The Pop-Arts in een andere
zaak van Manders speelde, het Rembrandttheater. Bij hun toevallige ontmoeting zullen
de twee vrienden zich ongetwijfeld hebben beklaagd over het feit dat je bij Kees Manders
geregeld om je gage moest bedelen. Spoedig zou blijken dat het beginnersgeluk van Hades een kort leven beschoren was.
Voor het zover was, speelde de kelder en het toneelgezelschap nog een rol in een intrige van een geheel andere soort, toen de Amerikaanse professor Richard Follis op werkbezoek in Amsterdam tijdens een van de stormachtige nachten van begin december op
raadselachtige wijze verdween. Getuigen hadden hem nog in de nachtelijke theaterkelder gezien, waar hij stevig had gedronken, in een vrolijke stemming was en opvallend
veel rondjes had gegeven; Hades-zanger Robert Smit herinnerde zich de aanwezigheid
van de professor toen rechercheurs tijdens hun onderzoek ter plaatse een portretfoto
lieten rondgaan. Het mocht niet baten: de professor bleef zoek en werd pas na Nieuwjaar
gevonden; verdronken in de gracht.
Terwijl artistiek leider Maarten zich boog over het tweede op te voeren toneelwerk,
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Televisiereportage Uit, 11 december 1965.
Onderste afbeelding: Maarten Lamers.
c olle ct i e b e e l d e n g e lu i d

zorgde zakelijk leider Maarten ervoor dat de drukkerij bijtijds posters vervaardigde die
vervolgens door de Hades-leden zelf her en der in de binnenstad werden aangeplakt. Na
het eerste succes van Sater, satire op Sartre had Kees Manders zich financieel al teruggetrokken uit het avontuur van de jongelui en waren ze volledig op zichzelf aangewezen.
Het beoogde vervolgstuk, Le Comte Oxtiern ou les Effets du libertinage van De Sade was
intussen al vertaald en men was zelfs al begonnen het in te studeren, maar het was niet
meer mogelijk het op de planken te brengen. Nu de geldkraan was dichtgedraaid, bleken
de verdiensten uit entreekaarten à een gulden en de verkoop van consumpties ontoereikend. Omdat Kees Manders geen heil zag in een Hades dat zichzelf kon bedruipen en hij
zijn speciale, maar mondjesmaat door de gemeente verstrekte nachtvergunning liever
besteedde aan de lucratievere floorshows op de bovenliggende etages van de Moulin
Rouge, stelde hij zijn ruimte onder in het pand niet langer beschikbaar. Het keldertheater moest noodgedwongen na luttele maanden de deuren sluiten.

4 Schouwtoneel, wagenspel,
ballet, kroegtheater en musical
Kroegtheater Prinsheerlijk
Prinsheerlijk wilde vanaf maart 1969 elke week op donderdag, vrijdag en zaterdag ‘een
bont allerlei’ bieden: een cabareteske voorstelling met Nederlandstalige liedjes van
Maarten, Nanny Cijs, Robert Smit, Martin Brozius en Jan Riem. Maarten zong en speelde gitaar, of was gezeten achter een van het Scapino Ballet geleend hammerklavier uit de
zeventiende eeuw, en speelde orgel en clavecimbel. Maartens openingslied gewaagde van
een ‘nacht des oordeels, dag des oordeels, tralalala’, een tegendraadse ballade, waarin van
alles de revue passeerde, ook de duivel. Nanny putte uit persoonlijke, zelfgeschreven
liedjes als ‘Gekke Guurtje’ en ‘Het maagdeke’.
Zij was een blozend meisje
zo maagdelijk en kuis
Ze had al vroeg haar einddiploma
van het Lager Maagdenhuis
Ri ri ri
Ra ra ra, o wat was dat meisje kuis
Het Parool, 17 maart 1969.
c ollec t ie joha n h ob o

Ook op het repertoire stonden eenakters van Harold Pinter, Eugène Ionesco en Boris
Vian, en humoristische sketches, bijvoorbeeld over een nagelbijter die de smaak te pakken krijgt en al spoedig zijn arm tot aan zijn schouders heeft afgekloven. Over een melkboer die te traag reageert op de erotiek. Een geschikte locatie werd gevonden in de kelderruimte onder café De Prins op de Prinsengracht. Het interieur was eerder rustiek dan
theaterachtig: aan de muur hingen behalve een paar wagenwielen ook een paardenhoofdstel en haam. Aan het plafond lampjes ‘waaruit een rood licht straalt. Bordjes, die
iets suggereren van het programma – Boris, Vian, Ionesco, Pinter’, volgens de eerste be-
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Flyer Prinsheerlijk, maart 1969 en Het Parool,
12 maart 1969.
c olle ct i e j oha n h ob o

richten over het pas opgerichte Prinsheerlijk. De piepkleine ruimte, die amper zitplaats
bood aan zestig man publiek en werd verlicht door twee toneelspots, werd ’s avonds
vanaf tien uur opengesteld en wie graag ‘een vrolijk spel met de absurditeit’ wilde bijwonen, hoefde geen entree te betalen maar betaalde op de eerste consumptie een toeslag
van vier gulden.
Onder het genot van dat eerste – prijzige – drankje zag men dat
een jongeling, met lichte, sprekende ogen, achter het spinet gaat zitten. Dat is Maarten
Lammers [sic] en hij is kennelijk de ziel van dit kroegtheater […] en hij beweegt zich
hier al met alle flair van de routine, schenkt in de pauze drankjes en beheert het houten
kassakistje. Hij zingt aardig, blijkt over een paar leuke teksten te beschikken en bezit
een expressief gelaat, overhuifd door de naar voren springende kuif.

Het Parool introduceerde Prinsheerlijk als volgt: ‘Maarten Lamers […] was een jaar leerling van Henk van Ulsen […]. Na de Toneelschool werkte zij [Nanny Cijs] twee jaar bij
Proloog, één jaar bij Henk Elsink en daarna bij “Hades”. De reden dat men haar nu in
“Prinsheerlijk” aantreft is dat ze “nu eens iets geks wou doen”. Johan Hobo heeft, zo zegt
hij, “duizend keer Rooie Sien gespeeld en daarin ongeveer alle rollen vertolkt, behalve
die van de vader en Sien zelf ”. Zijn vrouw, Maroesja Lacunes, had “kleine rollen” bij de
Nederlandse Comedie, speelde bij het Amsterdams Jeugdtoneel, trad op in tv-produkties.’ Maroesja’s grote bekendheid bij het publiek, als dochter Tika van Ti-Ta-Tovenaar,
zou nog tot 1972 op zich laten wachten.
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Prinsheerlijk straatoptreden, Prinsengracht, april 1969.
c op y ri ght © e rv e n ma a rte n b ri n kg rev e

Prinsheerlijk, april 1969.
c op y rig h t © e rve n maarten brinkgreve

‘We willen een kroeg met theater,’ zei Maarten na afloop van
een geslaagde openingsavond. ‘We mikken op de sfeer van
Ramses’ eerste programma, Shaffy Chantant, en dan niet alleen met liedjes, met toneel moet het ook kunnen.’ Het publiek
had tijdens die avond al kunnen constateren dat Johan Hobo
‘een verdienstelijke grappenmaker’ was, dat Nanny Cijs ‘sfeer
aan een liedje [kan] meegeven’ en dat Maroesja in een eenakter
van Boris Vian en De klucht van de koe ‘grappig toneel’ speelde.
Hoewel de locatie sfeervol was, verliepen sommige praktische zaken niet helemaal naar wens. Zo bevonden zich de toiletten beneden, waardoor het spel van het viertal regelmatig
werd verstoord door cafébezoekers van de verdieping erboven
die naar de wc moesten. De door het publiek genuttigde consumpties werden volgens een even krakkemikkig als charmant
systeem berekend: op de flessen wijn waaruit geschonken
werd, moesten streepjes worden gezet om het aantal glaasjes
bij te houden. Uit deze verdiensten werd de gage betaald.
Nauwelijks een week na het debuut van Prinsheerlijk kregen
ze hoog bezoek. ‘Zaterdag [22 maart] komen prins Albert en
prinses Paola van België – op bezoek in Amsterdam – met burgemeester Samkalden “een borrel drinken” in het café zonder
vergunning De Prins.’ Het cabaretgezelschap was die dag weliswaar aanwezig, maar stond niet op het toneel. Albert en Paola zullen het viertal hooguit enkele minuten hebben ontmoet,
hun een koninklijk hoofdknikje of een glimlach hebben toegeworpen, en toen waren ze alweer prinsheerlijk op weg naar andere verplichtingen.
Manuel van Loggem, met wie Maarten spoedig zijn volgende
project zou delen, schreef wederom welwillend over ‘de verrichtingen van vier jonge, talentvolle mensen. Zij brengen een
mengsel van eenakters en liedjes en zij doen dat op een dusdanig verrassende manier, dat we van een ontdekking kunnen
spreken. […] Het viertal brengt behalve liedjes vol erotische
ironie, de korte eenakters “Nu noch” en “Spel voor vier personen” van Ionesco uit het allerjongste absurdistische verleden.
En dat gaat allemaal wonderwel in het lage, rokerige, gezellige
zaaltje, waar de lichte muze met speelse ernst en toewijding
wordt gediend.’
De muze moest gedurende de eerste helft van de avond overigens met halve bezetting genoegen nemen, want Johan en
Maroesja hadden nog contractuele verplichtingen elders: ‘Het
echtpaar Hobo-Lacunes treedt op in “Spelletjes met vuur” van
Beppie Nooy en het Kroegtheater kan eerst na afloop van de voorstelling in Desmet van
hun talenten genieten. Geen nood – na elven komen dus de eenaktertjes van Pinter, Ionesco en Vian alsmede een middeleeuwse “klute” en daartussen zingt men soms meer,
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soms minder geslaagde liedjes en er is
zelfs voor de kroeg gelegenheid mee te
zingen: “Ri-ra-ra, wat is dat meisje kuis”.
[…]
Dat het programma, wellicht door de
laatkomers, een beetje uitliep zal weinigen gedeerd hebben. Sinds begin mei
waren in Amsterdam nachtbussen in bedrijf gesteld en Maarten had hierover de
actuele regels geschreven: ‘U kunt blijven zitten, blijf nog even hier / want de
nachtbus rijdt toch elk kwartier.’
Onderling was de stemming opperbest. Johan sarde Maarten graag met zijn
welbewust articulerende, licht dwingende spreektrant: ‘Man, praat normaal als
je toneelspeelt,’ riep hij dan. Maroesja
noteerde in haar dagboek dat ze Maarten, dat ‘mager ventje in opvallende kleding’, maar niets vond toen ze hem voor
het eerst zag: ‘De schone jongeman staat
voortdurend met zijn armen gespreid bij
wijze van uitdrukking en galmt mooie
aa’s en ee’s’. Toch herkende ze een groot
doorzettingsvermogen in Maarten, en
niet alleen zette ze zich in als actrice, ook
kocht ze op de Albert Cuypmarkt blauwe
maillots en knutselde rekwisieten, zoals
een afgehakt mannenhoofd van papier-maché, in elkaar. Nanny, die de
naam Prinsheerlijk bedacht, had al een
samenwerking met Henk Elsink achter
de rug in zijn theaterprogramma Proloog
en zou nog honderd-en-een rollen en
projecten tegemoetzien. Zij zou onder
meer een rol vervullen in de inmiddels
legendarische tv-serie Kunt u mij de weg
naar Hamelen vertellen, mijnheer?
Bij elk idyllisch verhaal hoort tegenslag. Bij Prinsheerlijk kwam dat in de
vorm van de autoriteiten die de regels
strikt wensten te handhaven. Het hete hangijzer was dat de gemeente geen vergunning
kon verlenen ‘voor het geven van voorstellingen in de kelderruimte van het café, als hier
ook sterke drank wordt geschonken. Als in het café en de daarmee in verbinding staande
kelder alleen frisdranken werden verstrekt, zouden de voorstellingen door kunnen gaan.’
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Prinsheerlijk voor café De Prins, april 1969. Van links
naar rechts: Maroesja Lacunes, Nanny Cijs, Maarten
Lamers, Johan Hobo.
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Prinsheerlijk, Nanny Cijs en Maarten Lamers,
oktober 1969.
c op y rig h t © e rve n maarten brinkgreve

Het Parool deed uitvoerig verslag van allerlei ambtelijke zaken zoals de bouwtechnische
eisen, de gewijzigde drankwet en een hoger beroep van de exploitant bij gedeputeerde
staten. Maarten belde het gemeentehuis op en vernam dat burgemeester Samkalden die
middag in de r a i een tentoonstelling opende waar ingezonden plannen voor een Amsterdams stadhuis bijeen waren gebracht. Maarten erheen. Hij schoot Samkalden aan en
zei dat hij hem dringend wilde spreken. Uiteraard had Samkalden geen tijd voor ad-hocgesprekken. Maar Maarten drong aan: ‘Meneer Samkalden, u bent de burgemeester en
een burgemeester moet er zijn voor burgers in nood. En ik ben een burger in nood.’
‘Nou, zeg het maar. Heel snel,’ gaf de burgemeester toe. Na het verhaal over de ingetrokken vergunning, het tegen de regels in schenken van drank en de pech van het toneelgezelschap te hebben aangehoord, zei hij slechts: ‘Bel om vier uur mijn kantoor.’ Zo
gezegd, zo gedaan. De vergunning lag klaar, of meneer Lamers die maar even op wilde
halen. Of er enige vorm van overdrijving aan deze sage ten grondslag ligt, zal wel altijd
duister blijven, maar wat maakt het uit — Prinsheerlijk kon gewoon doorspelen.
Twee maanden later was er weer wat. ‘Het cabaret “Prinsheerlijk”, tot nu toe spelend
onder café De Prins […] gaat van één juni tot en met oktober voorstellingen geven in
Haarlem,’ berichtte Het Vrije Volk. De reden was dat de passagiers van rederij Bergman
bij De Prins aan wal gingen, en het was de bedoeling dat ze daar iets zouden gebruiken.
‘En daar Prinsheerlijk niet en Bergman wél een contract met de eigenaar heeft, moeten
de vier jonge artiesten eruit.’ Toch hield Prinsheerlijk goede moed en maakte plannen
voor de toekomst, die bij monde van tijdelijk woordvoerder van de
groep, Maarten Brinkgreve werd overgebracht: ‘De leden van Prinsheerlijk moeten leven van de opbrengsten van hun voorstellingen. De
groep ontvangt geen subsidie. […] Volgend jaar hoopt het gezelschap
dan ook mét contract het zaaltje onder De Prins definitief te gaan gebruiken.’
Prinsheerlijk op herhaling
Het succesvolle concept van het kroegtheater kreeg een vervolg toen
Maarten en Nanny Cijs Prinsheerlijk in oktober en november 1969
nog eenmaal tot leven brachten met een liedjesprogramma aan het begin van de avond en James Saunders’ eenakter Buren als uitsmijter. De
voormalige bezetting van Prinsheerlijk was teruggebracht tot het duo
Maarten Lamers en Nanny Cijs, en voor de muzikale begeleiding aangevuld met Jelle de Munck (gitaar) en Jacques Schwartz (drums). Café
De Prins is nog steeds dezelfde ‘typische cabaretkelder, met wat versieringen aan de wand, een buffet en een podium. Een lange bank aan de
kant, tafeltjes, stoeltjes, brandende kaarsen.’ Nanny’s succesnummer
over het maagdje staat ook nu weer op het repertoire en volgens Het
Parool brengt het duo ‘een nieuw programma dat voor de pauze uit
liedjes bestaat en met toneel wordt afgerond. Het eerste deel is aardig.
Lamers heeft een voorkeur voor strijdbare en openhartige liedjes die
hij frank en fel de zaal in zingt. “Zelfbeheersers” en “Een luie sluike
vent”, beide opgediept uit het repertoire van Koos Speenhof, sluiten
direct aan bij zijn mentaliteit.’
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Ramses Shaffy is ook voor Prinsheerlijk een onontkoombare
inspiratiebron: ‘Peter, Mary, Jack and I’ uit het Shaffy Chantant-programma kreeg volgens een recensie ‘een rake beurt’.
Maarten zong ‘De Vrouw van de Koetsier’, een frivool liedje uit
een ver Frans verleden, Nanny’s liedjesboek bevatte zoals een
halfjaar tevoren titels die zich uitstekend lenen voor ‘spontaan-geestige vertolkingen’ zoals ‘Gekke Guurtje’.
In hun bewerking van Saunders’ stuk stonden actuele onderwerpen als rassengelijkheid en discriminatie centraal. Maarten
speelt in dit stuk een neger, en Algemeen Handelsblad zegt hierover dat hij ‘heel die lichtgeraaktheid, de neiging elk woord van
de ander vanuit zijn getto-complex te bekijken heel dwingend
op de zaal wist over te brengen’. De recensies waren overwegend positief, maar er was ook kritiek: ‘Na de pauze spelen zij
samen de Engelse eenakter “Buren” van James Saunders. Een
progressieve blanke vrouw die haar negerbuurman altijd extra
vriendelijk toeknikte op de trap krijgt hem op bezoek. Zijn
voorstel om samen naar bed te gaan wijst zij aarzelend-beleefd
af en als de neger haar uitlegt dat zij op zo’n voorstel van een
blanke verontwaardigder zou hebben gereageerd, geeft zij toe.
In de dialoog wordt deze chantage psychologisch scherp ontleed maar het stuk is erg statisch en nogal mager. Nanny Cijs en
Maarten Lamers kwamen tot ingeleefde vertolkingen, maar
hun spel was technisch te zwak om volledig te kunnen overtuigen.’
Wel overtuigend in zijn rol was Maarten die keer dat hij, in toneelkleding, zwart geschminkt en met een afropruik op zijn hoofd, een praatje wilde maken met Bert Saur.
Diens hond herkende Maarten niet en wilde hem tandenblikkerend te lijf gaan.
In die weken van oktober en november 1969 vond in Maartens artistieke ontwikkeling
de overgang plaats van satirisch cabaret naar erotisch theater. Maarten, die wel zijn rijbewijs had maar nog geen auto, tufte regelmatig op een bromfiets van de Voorburgwal
naar de Prinsengracht om mee te helpen decors op te bouwen, en ondanks de aankondigingen in de dagbladen dat Prinsheerlijk nog tot mei 1970 te aanschouwen was, zou
Maarten het kroegtheater spoedig vaarwel zeggen.
In de wintermaanden van 1969/1970 bliezen Johan Hobo en zijn vrouw Maroesja Lacunes hún versie van Prinsheerlijk nieuw leven in, zonder Maarten en Nanny, maar met
Babs Mulder, Lucy Meulendijks en pianist Peter van den Broek. Zij waren uitgeweken
naar café-theater Zodiac, waar ze op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond cabaretliedjes als ‘Jantje zag eens pruimen hangen’ ten gehore brachten, en stukken speelden
van Pinter (Sollicitant). ‘Het toneel-chantant Prinsheerlijk kan worden vergeleken met
een “bonte avond” van vroeger,’ vatte Johan Hobo de voorstellingen samen.

Typoscript liedtekst ‘Lief verleden’, 1969.
c ol l e ct ie na nny cij s

Flyer Prinsheerlijk, 1970.
c olle ct i e j ohan hob o
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Prinsheerlijk in 1970: Maroesja Lacunes,
Lucy Meulendijks, Johan Hobo.
c olle ct i e ma roe sja l ac u n e s

Woord van dank en verantwoording
In 2013, toen ik al een jaar vooronderzoek deed voor mijn biografie van de Amsterdamse penozefiguur Haring Arie, kwam de naam en persoon van Maarten Lamers onder
mijn aandacht. In de tijd dat Arie in de Amsterdamse binnenstad al heel wat jaren een
reputatie had als vechtersbaas met een gouden hart (maar een harde vuist), werd hij
benaderd door een tweeëntwintigjarige Maarten en een clubje ‘nette jongens van de sex’,
zoals Arie in zijn nagelaten geschriften noteerde; de heren wilden namelijk bij de gevierde Haring Arie polsen hoe hij tegenover hun plannen stond om een Sex Theater op de
Wallen te openen. Zo’n initiatief kon immers alleen succesvol zijn als ‘de buurt’ er geen
bezwaar tegen had. ‘De buurt’ was toen nog het domein van Haring Arie, die een jaar
eerder een glansrol had vertolkt in Roeland Kerbosch’ bioscoopfilm Rondom het Oudekerksplein. Hoe de verwezenlijking van het Sex Theater afliep, en Arie’s rol daarin, kunt
u lezen in De tegenstrever, de biografie van Maarten Lamers die in 2018 verschijnt.
Van Maarten Lamers wist ik zes jaar geleden zogezegd niets, maar nadat ik gaandeweg
meer over hem te weten kwam was mijn interesse gewekt. Net als Arie had hij een gezichtsbepalende rol gespeeld in de ontwikkeling van de rosse buurt van Amsterdam, en
tegelijk konden de twee mannen niet méér van elkaar verschillen.
Toen ik in 2014 de kans kreeg een boek over het vermaarde Casa Rosso te schrijven,
kwam er een kink in de kabel met betrekking tot mijn werkzaamheden voor de biografie
van Arie. Tijdens het schrijven aan Casa Rosso. De verhalen en geheimen van het bekendste erotisch theater ter wereld (Just Publishers, 2014) mocht ik Maarten Lamers interviewen, boven in de grote leefkeuken van Rob van Hulst, met wie ik nauw samenwerkte aan
het Casa Rosso-boek. Een aardig detail is dat de muur van die keuken grenst aan het
pand waarin ooit de Kerk van Satan was gevestigd. Tijdens de twee dagen dat ik urenlang
met Maarten sprak, kwam in verkorte vorm zijn hele levensloop ter sprake. Hij bleek een
begenadigd verteller met een welhaast feilloos geheugen, en hij sprak openhartig over
zijn leven en werken. Ik kreeg de indruk dat hij het plezierige gesprekken vond. In mijn
achterhoofd had het idee al postgevat dat ik over deze kleurrijke man een fantastische
biografie zou kunnen schrijven.
Onmiddellijk nadat het boek over Casa Rosso was voltooid, begon ik met het samenstellen van een tijdlijn van het leven van Maarten Lamers, en zocht ik contact met mensen die in zijn leven een rol hadden gespeeld of met hem in aanraking waren gekomen:
zo interviewde ik in de loop van de tijd tientallen betrokkenen, onder wie jeugdvrienden, klasgenoten, voormalige collega’s en werknemers, oud-Kerk van Satan-leden die
bereid waren te praten, politiemensen, journalisten, familieleden, ex-partners, opnieuw
Maarten zelf en vele andere onbekende en bekende Nederlanders die voor het eerst onverbloemd – soms wel, soms niet anoniem – een boekje over hem opendeden.
De biografie van Haring Arie is nooit tot stand gekomen in de beoogde vorm, wél
hebben mijn naspeuringen geleid tot een luxe heruitgave (Aldus Boek Compagnie,
2016) van zijn eerste twee boeken die in 1968 en 1969 bij De Arbeiderspers zijn verschenen. Het schrijven van Arie’s biografie staat nog steeds op mijn verlanglijst, maar dan in
een andere vorm. Als het zover is, bereikt het nieuws van die publicatie u ongetwijfeld.
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De aard van de biografie die over Maarten Lamers zal verschijnen, vraagt in bepaalde
gevallen om discretie en terughoudendheid: vooral waar het de Kerk van Satan betreft,
waren sommige mensen alleen bereid te praten als hun anonimiteit zou worden gewaarborgd. Andere mensen wilden helemaal niet instemmen met een interview; de een reageerde op mijn toenaderingspoging(en) met een afwijzend berichtje, de ander gaf taal
noch teken.
Het Woord van dank in de biografie is per definitie niet compleet, omdat sommige
namen nu eenmaal ontbreken – alleen insiders kunnen weten wie – en voor allen geldt:
mijn dank is groot, aan iedereen die ik met naam mocht noemen, aan iedereen die op
eigen verzoek in dit boek naamloos blijft en aan de personen die met een pseudoniem
zijn aangeduid en zodoende voor de lezer onherkenbaar zijn gemaakt. Ook van hen die
onder geen voorwaarde wilden spreken, is ieders identiteit uiteraard strikt geheimgehouden.
Deze voorpublicatie behelst slechts een zeer klein deel van Maarten J. Lamers’ leven en
werken, en met betrekking tot de fragmenten in deze uitgave bedank ik: Mirjam Boelaars, Nanny Cijs, Johan Hobo, George Hulshof, Bert Jansma, Maroesja Lacunes, Laurence Lamers, Maarten Levenbach, Jan Riem en uiteraard Maarten Lamers.
Fred Baggen, december 2017

Dit boek is gezet uit het lettertype Minion (korps 11, interlinie 15), en de voorpublicatie
wordt als gratis download verspreid via de uitgever.
Copyright © 2018 Fred Baggen
www.aldus-boek-compagnie.nl
isb n 978 94 92819 02 4 (luxe limited hardcover edition, rijk geïllustreerd)
Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel
van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.
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