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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

Voortoneel — de familienaam Lamers
Maarten Joost Lamers kwam in 1947 als derde en laatste zoon van Jan Lamers en Marie Anna van
Gestel op het levenstoneel.
Via vader Jan is de familielijn Lamers teruggaand in de tijd te volgen tot een stamvader genaamd
Hendrick Lammers, geboren ergens halverwege de zeventiende eeuw.
Slechts mondeling overgeleverd is het gegeven dat de oorsprong van de familie in Oostenrijk
moet worden gezocht, waarbij alleen de achternaam Lamberts bekend is, plus het feit dat de naamgever een schaapsherder, of nauwkeuriger gezegd: een hoeder van lammeren zou zijn geweest.
Uit een genealogisch onderzoek uit 19971998 blijkt dat het familiewapen van Lamers
reeds in 1536 bestond: het wordt aangetroffen
op een grafzerk in een Nijmeegse kerk. Vermoedelijk was het wapen al vele (tientallen)
jaren daarvoor in gebruik, maar daarover is
geen informatie voorhanden. De naam Lamers en de variant Lammers waren reeds in de
Middeleeuwen wijdverbreid, en het is niet verwonderlijk dat velen met die respectievelijke
namen ook destijds al geen onderlinge verwantschap kenden.
Er zijn in de literatuur ten minste drie
– waarschijnlijk – onderling niet aantoonbaar
verwante families Lamers bekend: in Nijmegen tussen pakweg 1500 en 1630, in het Rijnland tussen pakweg 1662 en 1800, en in het
graafschap Zutphen (en vandaaruit Oosterhout en Grave in Noord-Brabant, en Amsterdam) tussen pakweg 1660 en heden. De eerste
twee families zijn van belang vanwege het feit
Grafzerk in de Nijmeegse Sint-Stevenskerk (1536). Heraldisch links
dat een Lamers respectievelijk is getrouwd met
het familiewapen van de Nijmeegse familietak Lamers: een schuinkruis,
een lid van een adellijke familie en een Lamers
vergezeld boven van een vlucht, rechts, links en beneden van een droogtot de adelstand is verheven, en de laatste uischeerdersschaar met de punten omlaag.
teraard omdat het onderwerp van deze biografie van die tak afstamt.
Over de lammerenhoeder in Oostenrijk en zijn nazaten die zich in het net over de Duitse grens
gelegen Bocholt en vervolgens in Dinxperlo vestigden, is weinig tot niets bekend. De gedocumenteerde familiestamboom vangt aan met Hendrick Lammers en zijn zoon Harmen.
In het archief Drost en Geërfden van Bredevoort Periode 1608-1794 komt een zekere Jan Lammers
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voor, die een volmacht krijgt ‘als gemachtigde namens de abdis van
het klooster Schledenhorst op de geërfdendag te Dinxperlo, 1696’.
Deze Jan Lammers is waarschijnlijk getrouwd geweest met Dirsken
Sneltink. Zij kregen tussen 1671 en 1693 acht kinderen, allen gedoopt in Dinxperlo. Hoe deze Jan Lammers zich verhield tot Hendrick, is onbekend. Ze moeten ongeveer even oud zijn geweest.
Misschien waren ze broers.
Wat wel genealogisch vaststaat, is dat Harmen Lammers en Dersken Wolters in 1707 een zoon kregen die ze Gerrit Jan noemden.
Gerrit Jan en zijn derde vrouw Elisabeth (Elsken) Terhorst woonden in het zogenoemde Proppershaus (ook wel bekend als Rosendalsweide of Rosenschlag) in het buurtschap Spork in Bocholt. Een
van hun zonen, Gerrit (1766-1848), trouwde met Aleida Evers en
zij kregen in 1798 een zoon, Wilhelmus (Willem) Lamers, die het
beroep van meester-timmerman ging uitoefenen en op zeker moment naar Grave verhuisde, waar hij met Clara Sweert een gezin
stichtte en waar de komende generaties Lamers gevestigd bleven.
Willem overleed in Grave in 1874, en zijn en Clara’s zoon Theo- Het familiewapen van de Rijnlandse familietak
dorus Johannes Lamers (1837-1907) werd net als zijn vader mees- Lamers (1787): een schuinkruis, vergezeld boven
van een vlucht, rechts, links en beneden van een
ter-timmerman, was twintig jaar lang en tot een jaar voor zijn dood droogscheerdersschaar met de punten omlaag.
gemeente-architect en ‘schatter voor ’t vergunningsrecht’ te Grave.
Theo trouwde met Cornelia Wintjes, en hun zoon Johannes Jacobus Lamers (1875-1934) [Maartens opa, die hij evenwel nooit heeft gekend] werd onderwijzer in Beuningen, een maand na het
behalen van zijn akte lager onderwijs op 10 oktober 1894. Vijf jaar later verhuisde hij naar Laren en
werd, na het behalen van zijn hoofdakte, onderwijzer aan de lagere school in Bussum van de Amsterdamse ‘Nieuwe Schoolvereeniging’.
Binnen korte tijd werd hij lid van het hoofdbestuur van de Bond van Nederlandsche Onderwijzers, was hij werkzaam als onderwijzer in Amsterdam en in die jaren, waarin de Leerplichtwet
werd vormgegeven, ontpopte hij zich als een zich op het snijvlak van bestuur en politiek bewegende figuur die tegenstander was van het samengaan van de Bond met de Arbeidersbeweging. De
standpunten van beide partijen verschilden nog te veel van elkaar, en zij zouden aan een samengaan weinig voordeel behalen.
Vanaf het eind van de negentiende eeuw tot aan zijn dood in 1934 zou onderwijzer en bondsman
Lamers zich fanatiek inzetten om het Nederlandse onderwijssysteem te verbeteren. Vele berichten
in de dagbladen getuigen daarvan.
In 1904 sprak hij – niet voor het eerst en niet voor het laatst – tijdens een vergadering over wijzigingen in de Wet op het Lager Onderwijs. Volgens de programtekst was Lamers voorstander van
een ‘algemeen, niemands geloof krenkend, dus neutraal onderwijs’ en ‘kosteloos, verplicht, algemeen onderwijs’. Lamers en twee collega’s hadden volgens een verslag in de krant ‘een “oproep aan
de voorstanders van algemeene volksontwikkeling en verdraagzaamheid” verspreid, waarin zij o.a.
zeggen van oordeel te zijn dat er een opvoedend onderwijs is, ’t welk staat boven de dogmatische
verschillen der onderscheidene kerkelijke groepen; een onderwijs, dat zeer zeker den eerenaam
“Christelijk” zou mogen dragen; een onderwijs dat andersdenkenden niet wenscht te verketteren
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en niet leert met medelijden op dezen neer te zien, doch juist berust op het nooit geprezen beginsel
der verdraagzaamheid. De eenheid van het volk eischt één school voor de kinderen van alle belijders van welke godsdienstige richting ook.’
Lamers voegde daar zelf nog aan toe: ‘Het is geen kunst van een kind te maken een calvinist, katholiek, jood, anarchist of socialist, maar dat is het kind niet ontwikkelen, maar omwikkelen en
inwikkelen. Dat mag een onderwijzer die het goed en oprecht meent met het kind, niet doen.
Daarmede wordt de geest van het kind vermoord.’ Prikkelende uitspraken, ook over de verslechterende situatie van de salariëring in het onderwijs, waren de vrijzinnig-democratische Lamers niet
vreemd.
Na Lamers’ huwelijk in 1903 met Johanna Wilhelmina Tedsen (1881-1948) werd op 5 augustus
1904 Jan Willem Louis geboren, die drieënveertig jaar later de vader van Maarten zou worden. Op
26 december 1908 kwam de tweede zoon, Theodoor Cornelis Willem, Maartens latere oom Theo
die in Guadeloupe woonde.
Op 3 december 1934 overleed Lamers in Nijmegen op 59-jarige leeftijd aan een langdurige ‘blaasen nierziekte’. ‘Hij was een geboren paedogoog,’ zo staat te lezen in een van de necrologieën, ‘al
hield hij niet van de studie der paedagogie. Hij was een rond en eenvoudig man, die niet hield van
stadhuistaal, maar die als weinigen alles uit wetten en verordeningen kende.’
In december 1934 was de zoon van de overleden onderwijsman Lamers, Jan – Maartens vader –
al te horen op de var a-radio, waar hij ‘Tooneelnieuwtjes’ presenteerde. Jan Lamers had artistieke
aspiraties en speelde al geruime tijd toneel. Tien jaar eerder, in 1924, stond Jan Lamers al samen
met zijn toekomstige schoonvader Marcel van Gestel op het toneel, in het openlucht-ensemble de
Zomerspelers. Van Gestel, die op 20 februari 1917 vader was geworden van dochter Marie Anna,
zou in Jan Lamers een schoonzoon krijgen met wie hij geestdriftig over toneel kon discussiëren. Jan
en Marie Anna trouwden in 1940 en kregen drie zonen, van wie Maarten Joost de laatste was.
Jan Lamers had in zijn jonge jaren geestdriftig aan toneel gedaan, maar was als acteur nooit doorgebroken. Als kinderboekenschrijver had hij wisselend succes. In de oorlogsjaren droeg hij hoorspelen voor op de radio, ook voor de var a, die toen onder controle stond van de Duitse bezetter.
In 1946 werd Jan Lamers, samen met een hele trits andere toneel- en hoorspelacteurs, op last van
de Ereraad voor het Toneel voor de tijdsduur van tien jaar uitgesloten van de uitoefening van zijn
beroep: ‘Acteurs en actrices die zich ervoor hebben geleend op te treden voor de in dienst van het
nationaal-socialisme gestelde omroep, hebben zich naar de mening van de raad schuldig gemaakt
aan verraad aan de hoogste cultuurwaarden.’ Jan kwam de klap te boven door zich op een carrière
als dagbladjournalist te storten, en later als rechtbankverslaggever, maar drank ging een steeds
grotere rol spelen en op het laatst verfoeide hij zijn baan bij zijn laatste werkgever, De Telegraaf, en
drong hij aan op een vervroegd pensioen.
Als vader legde hij de lat soms erg hoog: hij liet de zesjarige Maarten doodleuk teksten uit Vondels Gijsbrecht van Aemstel uit het hoofd leren. Het kind deed braaf wat van hem gevraagd werd, en
nog foutloos ook.
Dit jochie, dat in de jaren vijftig opgroeide tot een vroegwijs, intelligent kind met een opvallende
fantasie en verbeeldingskracht, en dat zeventiende-eeuwse toneelteksten weldra woordelijk kon
citeren, een vaardigheid die hem in zijn latere jaren als beginnend toneelacteur van pas zou komen,
staat centraal in deze biografie.
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1 De voetsporen van de vader
Op een late zomerdag in 1964 slenterde Maarten Joost Lamers blootsvoets over het strand van
Palma de Mallorca. Warm streek de zeebries langs zijn bovenlijf. Het geklapper van zeilen en tuigage van de in de marina dobberende jachten werd overstemd door het gekrijs van meeuwen. De
zee spoelde lauwwarm over het strand, over de voeten van de zeventienjarige, die genoot van de
zonnestralen maar toch met een bedrukte blik in zijn ogen de horizon aftuurde. Morgen zou hij
terug naar huis moeten. Zijn moeder en haar vriendin Gea waren al vooruitgegaan, hem restte alleen nog vandaag. Een namiddag en een avond om afscheid te nemen van het eiland, van zijn
vrienden, van de nachtclubs en bars waar hij de afgelopen vijf jaar had opgetreden als jeugdige
vertolker van rock-’n-roll en Spaanse volksmuziek.
Nog één optreden stond hem te wachten, vanavond, op het podium van de nachtbar in een van
de vele hotels die in Palma uit de grond waren gestampt. Na het inpakken van zijn koffer zou hij op
het vliegtuig stappen, de broer van zijn moeder opzoeken – oom Paul, die als monnik in het benedictijner klooster En Calcat in de Midi-Pyrénées was ingetreden – en vervolgens terug naar
Amsterdam vliegen. Wat hij daar ging doen? Dat zag hij dan wel weer.
Maarten dacht aan de tijd dat het gezin Lamers net op Mallorca was geland: hij, een mager jongetje van twaalf, dat door de Spaanse jeugd werd nagewezen omdat zijn bleekwitte huid zo fel
contrasteerde met de zongebruinde lijven van de jongens en meisjes met wie hij in gebrekkig
Spaans vrienden probeerde te worden, zijn moeder Marietje, die na de scheiding haar geluk had
gevonden bij een liefhebbende vrouw en Gea zelf, die hij graag mocht, behalve als ze al te zeer haar
best deed om de rol van de afwezige vader op zich te nemen.
Voor de jongen was het een en al avontuur geweest: weg uit het benepen Nederland, weg van de
Dalton-hbs waar hij toch al vaker niet dan wel aanwezig was geweest, weg ook van zijn vader. Hij
vroeg zich af of hij dat destijds had betreurd. Misschien niet. Of wel? Jan woonde al een tijdje niet
meer bij hen. Hij had hem de hand gedrukt, of bij de schouder gepakt en gezegd dat hij nu als man
van het huishouden goed op zijn moeder moest passen. Maarten herinnerde zich de trots die hij
voelde bij het woord ‘man’, maar achteraf had hij op zijn kamer een traantje weggepinkt. Misschien
kwam dat omdat hij had gehoopt dat het afscheid inniger zou zijn geweest, maar daar was Jan de
man niet naar. Niet alleen was hij te laat gekomen om zijn zoon uit te zwaaien, ook had hij weer
naar drank geroken.
Eenmaal op Mallorca was Maarten dit soort oud zeer snel vergeten en genoot hij volop van de
nieuwe omgeving. De eerste drie, vier maanden bewoonden ze in Establiments, een noordelijke
buitenwijk van Palma, een witte villa met een grote tuin. Zijn moeder zei dat het huis van de zus
van Theo Loevendie* was, maar die naam zei de jonge Maarten niets.
Het huis in kwestie was destijds bekend als Fontana Rosa. Later deed in de familie het verhaal de
ronde dat Mientje Loevendie en Marjon Gray af en toe samen in dit huis op Mallorca verbleven om
met hun charmes ‘rijke heren wat lichter in hun portemonnee te maken’.
* Carolina (Lientje of Lienie) Loevendie (1908-1997), die in haar jonge jaren variétédanseres was, later met twee van haar
zussen een danstrio vormde, en bevriend was met Maartens oma Marjon Gray, die zich eveneens in danskringen bewoog.
Mien Loevendie schijnt zich op een niet nader bekende manier Liens huis op Mallorca te hebben toegeëigend, en via haar
was het dat Maartens moeder tijdelijk die woning tot haar beschikking kreeg, totdat moeder en zoon enkele maanden later
een andere woning vonden, in Son Roca. De genoemde Theo Loevendie is de vader van de musicus en componist met
dezelfde naam, die mij het weinige wat hij van zijn tantes wist via e-mail mededeelde.
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Al in de zomer van 1934 had Marietjes vader Marcel van Gestel in het Algemeen Dagblad een
liefdevol geschreven reisverslag gepubliceerd over Mallorca, ‘het gouden eiland’. In februari besneeuwd met amandelbloesem, in het najaar een ‘kleurige vruchtenweelde van citroenen, sinaasappelen, amandelen, vijgen, druiven en granaatappelen’. Hotels en pensions met modern comfort tegen een prijs tussen de twee gulden en twee vijftig per dag. ‘Het is echter mogelijk,’ zo wist hij uit
eigen ervaring, ‘nog veel goedkooper op het eiland te verblijven, wanneer men voor eenige maanden een huisje huurt. In alle soorten en prijzen zijn er talrijke aanwezig.’
Een van die talrijk aanwezige huizen moet Fontana Rosa zijn geweest.
In juni 1952 verbleef Wim Sonneveld ‘op de buitenplaats’ Fontana Rosa om er te werken aan zijn
theaterprogramma met de werktitel Ach wat!, dat diezelfde nazomer al in de theaters werd opgevoerd met de veranderde titel Gastenboek. In dat cabaretprogramma verhaalt Sonneveld over zijn
vakantie op Mallorca (‘vorig jaar’), en worden de daar in groten getale aanwezige ‘Hollanders’ te
kakken gezet.
Het Parool van 17 december 1954 publiceerde een verslag van Sonneveld over zijn verblijf op
Mallorca twee jaar eerder. Hoewel Maarten en zijn moeder pas vijf jaar later in hetzelfde huis zouden neerstrijken, geeft Sonnevelds stuk een klein inkijkje in het dagelijkse leven in Fontana Rosa.
Hij begint met de gastvrouw voor te stellen, ‘Mientje, een Amsterdams meisje’. Met Mientje bedoelt
hij inderdaad de zus van Theo Loevendie.
Mientje, een Amsterdams meisje, woont daar al tientallen jaren. Haar casa heet Fontana Rosa. Dit is een
complexje van twee en een half boerenhuis en een pleetje, waar je ook een douche kan nemen door aan
een touwtje te trekken, dat bevestigd is aan de tuit van een gieter. Dat mag je gerust doen van Mientje, als
je tenminste zelf die gieter eerst maar vult met water uit put A, dat niet voor consumptie geschikt is
omdat er een grote kruik manzanilla in kapot is gevallen. Put B is dan de zuivere put. Daar mag je niet
aankomen en waarom zou je ook, want Mientje kookt. Dat hoef je niet zelf te doen als je bij haar logeert.

Ook beschrijft Sonneveld Matias, een plaatselijke boerenknecht op wie hij het personage Willem
Parel, een Amsterdamse orgelman, baseert, en de werkster Teodora. Of Matias en Teodora ook nog
in Fontana Rosa over de vloer kwamen toen Maarten en zijn moeder er woonden, is niet bekend.
Vanuit Establiments was in de verte het huis Son Vent te zien waar de componist Chopin in 1838
minder dan een maand had gewoond, om te herstellen van bronchitis en beginnende tuberculose.
Zijn geliefde, de schrijfster George Sands, en haar twee kinderen hadden hem vergezeld en zij
schreef over hun – weinig plezierige – verblijf op het eiland later het boek Un hiver à Majorque (Een
winter op Mallorca).
Marietje Lamers hoefde zich niet om een baan te bekommeren: van de vierhonderd gulden alimentatie per maand kon ze goed rondkomen en ze stelde zich tevreden met een leven waarin het
huishouden en de zorg voor de jonge Maarten centraal stonden. Daarnaast was er tijd voor ontspanning: zij en haar vriendin bezochten vrienden, verkenden de omgeving of gingen naar de
markt in Palma. Artistieke ambities had ze niet. Een instrument bespelen of acteren kon ze evenmin, maar desondanks deed ze haar best om deel uit te maken van het artistieke milieu. Mallorca
was toen nog niet het toevluchtsoord voor vrije geesten dat het weldra zou worden. Er woonden
wel een paar beatniks in een Nederlandse commune met wie Marietje en Gea op vriendschappelijke voet stonden. Ook schrijver en vertaler Jean Schalekamp woonde op Mallorca.
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Aanpassingsproblemen kende Maarten niet. De taal was hij binnen enkele maanden machtig.
Anders dan de meeste inwoners, die het lokale Mallorquín spraken, maakte Maarten zich het reguliere Spaans eigen. Dat hield hij een tijdlang geheim want, zo redeneerde hij: ‘Zolang ik geen Spaans
spreek, hoef ik niet naar school.’ Tot zijn moeder er na twee maanden bij toeval achter kwam dat
zoonlief zich heel goed wist uit te drukken tegenover vrienden op straat.
Ondanks het feit dat hij landinwaarts woonde, was er gelegenheid te over om op het strand rond
te hangen met vrienden of mee te gaan op visite bij kennissen van Marietje en Gea. Maar de meeste tijd spendeerde de jongen aan het verfijnen van zijn gitaartechniek: trouw oefende hij – opnieuw,
telkens weer opnieuw – toonladders, loopjes, vingerzettingen. Geen flamenco, want dat vond
Maarten geen muziek. Misschien roffelde hij zo nu en dan voor de grap een vingervlug akkoord op
zijn gitaar en imiteerde hij luidkeels de karakteristieke cante flamenco, maar serieuze pogingen om
deze volksmuziek te kunnen spelen ondernam hij niet. Maartens interesse lag bij de muziek die hij
thuis in Amsterdam al via Radio Luxemburg had leren kennen: Elvis Presley, rock-’n-roll. Die muziek paste ook veel beter bij de imposante vetkuif die hij al had gecultiveerd toen hij nog in Nederland woonde en toen dichter / schilder / troubadour Gerard Esser, met wie vader Lamers bevriend
was, de jongen een paar akkoorden had bijgebracht, ‘zodat je een liedje kunt spelen’.
Als kind al wilde Maarten graag een rock-’n-rollidool worden. In de ouderlijke woning in de
Pieter de Hoochstraat liep hij altijd te zingen, kende alle liedjes van Elvis uit zijn hoofd. Een prille
carrière als zanger-entertainer begon op Mallorca al heel aardig vorm te krijgen. Binnen twee, drie
weken na aankomst op het eiland had hij het voor elkaar dat hij al zingend werd uitgezonden op
Radio Mallorca. Nog nauwelijks het predicaat ‘snotneus’ ontgroeid, verzorgde de ster in wording al
optredens in nachtclubs van gegoede hotels en soms in een plaatselijk theatertje. Podiumangst en
knikkende knieën waren Maarten vreemd. Zodra de gastheer van de avond hem door het luidsprekersysteem had aangekondigd als ‘Martín, el rey del rock & roll’, sloeg Maarten een akkoord aan,
zwiepte met zijn heupen, greep de microfoon en in no time stond de tent op zijn kop.
Toeristen die nietsvermoedend aan de bar een drankje nuttigden en op hoog volume een gepassioneerde, maar nog onvolgroeide stem ‘Jailhouse Rock’, ‘Hound Dog’, ‘One Night’, ‘Money Honey’,
‘It’s Now Or Never’, ‘Are You Lonesome Tonight’ en ‘Teddy Bear’ hoorden zingen, zullen zich verbaasd hebben over het feit dat het meticuleus nagebootste stemgeluid, dat reikte van gecroonde
ballades en hoge uithalen in de uptempo nummers, afkomstig was van een piepjong kereltje dat te
midden van heel wat oudere muzikale begeleiders op de bühne stond te swingen als een bezetene.
De zanger in kwestie was verre van schuchter en begaf zich na afloop van zijn optredens graag onder de toehoorders. Er was immers altijd wel een aantrekkelijk meisje aanwezig dat hij met zijn charmes kon proberen te betoveren. Met zijn dertien jaar was ‘el rey’ nog wat jong om sterke drank te
bestellen, maar aan de cola met cognac was hij allang gewend. Toen hij eenmaal een heuse impresario
kreeg toegewezen, maakte hij algauw de overstap naar het Spaanse vasteland. De wet op kinderarbeid
omzeilde hij simpelweg door te zeggen dat hij achttien was. Niemand die dat in twijfel schijnt te hebben getrokken. Het tieneridool trok heel Spanje door en werd op zijn reizen steevast begeleid door
minstens één volwassene uit het muzikale circuit, meestal zijn impresario, of als die niet beschikbaar
was, gitarist Jose Maria (Pep) Alba. Pep was maar een jaar of drie, vier ouder dan Maarten en stond
onder contract van Casa Oliver, een etablissement in Palma de Mallorca dat bekendstond om de uitvoeringen van plaatselijke folkloristische dansen, die door het huisorkestje met luit en gitaren werden
begeleid. De vader van Pep was kapper en hielp Maarten met het modelleren van zijn Presleykuif.
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Maarten, rechts op de foto, als vijftienjarige gitarist in het huisorkest van Casa Oliver, 1962 of 1963.
c ollectie l aurence l amers

Op veertien- of vijftienjarige leeftijd was hij gecontracteerd door Casa Oliver, waar hij overdag
vaak te vinden was. Toen tijdens de repetities van de opera’s Otello en Rigoletto van Verdi de dirigent uitviel, twijfelde Maarten geen moment: hij zou het dirigeerstokje wel overnemen en de repetities van het filharmonisch orkest leiden.Tijdens de Spaanse optredens werd de zestienjarige in
korte tijd volwassener. Het vervoer in bussen en treinen, het overnachten en de tijd doden in hotels,
en de late optredens in soms verfijnde cultuurcentra, dan weer ruwe havensteden zorgden ervoor
dat Maarten wereldwijzer was dan de meeste van zijn leeftijdgenoten. Zijn zelfvertrouwen zwol
aan, de artistieke driften waren onstilbaar. De puberster verdiende geld als water. Terug op Mallorca draaide de mallemolen van het artiestenbestaan weliswaar trager, maar aan uitdagingen was
geen gebrek.
Was Maarten Joost een wonderkind, een moderne variant op Wolfgang Amadeus? Niets lijkt te
wijzen op zo’n ultieme kwalificatie, maar het kan niet worden ontkend dat de vroegrijpe Amsterdammer door briljante trekken werd gekenmerkt.
Onder de Spaanse zon was het schrijverschap van de jongen gerijpt. Wat hij schreef droeg onmiskenbaar de sporen van puberale overmoed en seksueel-occulte interesses, misschien geïnspireerd
door vaders verhalen over zijn vroegere toneelcarrière en zijn flirt met het vrijmetselaarschap,
maar in het erotische verhaal dat Maarten schreef over een meisje dat tijdens een heksensabbat
door de duivel ontkleed wordt, viel al duidelijk een afschaduwing van later jaren af te lezen. Vormt
dit niet bewaard gebleven verhaaltje, ergens tussen 1959 en 1964 geschreven, het markeerpunt
tussen Maarten Lamers’ jeugdige muziekcarrière en zijn latere vorming aan toneel en theater?
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2 Terug naar Nederland
Op welke wijze Maartens afscheid van de Spaanse podia verliep blijft onvermeld, maar het is een
vaststaand feit dat hij er niet op terugkeerde.
De artistieke aspiraties van Maarten waren op het Baleareneiland en in Spanje tot volle rijping
gekomen. Verwonderlijk was dat niet: de kunstzin was de jongen als het ware aangereikt door de
familiale genen van zowel moeders- als vaderskant. Oma Ingetje Carolina (Lientje) van Kekem,
beter bekend onder haar artiestennaam Marjon Gray, was ten tijde van de Eerste Wereldoorlog en
in de jaren erna een danseres die, toen zeer ongebruikelijk, in weinig verhullende kleding een soort
free form danskunst op het podium bracht, waarschijnlijk in navolging van of tenminste geïnspireerd door Isadora Duncan.
Kort na haar debuut trad ze in het huwelijk met toneelspeler Marcel van Gestel, die zich kortelings had aangesloten bij de Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel. Talentvol en ambitieus, bouwden ze ieder aan hun eigen oeuvre: zij met ‘danspoëziën’ waarmee ze modern-klassieke muziekstukken illustreerde, hij als acteur bij onder andere het gezelschap N.V. Tooneelvereeniging
van Herman Heijermans, als schrijvend redacteur van toneeltijdschrift Comoedia en, meteen nadat
hij was afgestudeerd van de Toneelschool, als oprichter van de toneelvereniging De Jonge Spelers.
Een jaar na haar debuut beviel Lientje van Kekem van een dochter: Marie Anna van Gestel, die
in het dagelijks leven liefkozend Marietje werd genoemd en die later zou trouwen met de dertien
jaar oudere Jan Lamers. Lientje trad regelmatig samen met haar man op tijdens kunstzinnige manifestaties, maar hun huwelijk zou nog slechts drie jaar standhouden. Gefluisterd werd dat Marjon
Gray er een nogal frivole levensstijl op nahield, dat zij in de kunstwereld vele minnaars had, dat zij
het leven van een courtisane leidde. Als vermeende amanten gold een klaarblijkelijke schare acteurs, cabaretiers, schilders, beeldhouwers en andere kunstenaars. Tot de bekendste behoorden
Koos Speenhof en de tweeëndertig jaar oudere schrijver Frederik van Eeden, met wie Marjon Gray
later, in 1924, een toernee door Nederland en België ondernam en die haar in zijn brieven aan
Henri Borel memoreerde:
Walden, Bussum, 12 April 1916:
‘Ik heb gisteren alweer met een danseresje kennis gemaakt, van Keekum heet ze, (Marion Gray) leerling van Lili Green, zij woont bij de Wijdeveld’s in huis. Weer zoo’n type, uit burgerfamilie, een beetje
ordinair, maar vol vuur en talent, en met iets fijns en bekoorlijks over zich. Ooveral komt het nieuwe
ras te voorschijn.’

en over haar in zijn dagboek schreef:
donderdag 15 november [1923]
Gister het danseresje hier, Lientje van Kekem. Het was wel mooi, maar ik vrees dat veel katholieken het
onkuisch zullen vinden, om de bloote voeten.
donderdag 6 december [1923]
Het goede Lientje van Kekem kwam ons cadeautjes brengen, een sjaal en een kussen, van eigen werk.
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Kwade tongen zouden later beweren dat Marjon Gray in de laatste jaren van haar leven teerde op erfenissen van haar voormalige minnaars. Voor Maarten was zij niet uitsluitend
een semi-beroemdheid op de Nederlandse
danspodia en culturele bijeenkomsten, maar
ook gewoon een lid van de familie. Als oma,
herinnerde Maarten zich, had ze iets ‘querulanterigs’, bracht ze bij haar veelvuldige bezoekjes aan het gezin Lamers vaak al bij binnenkomst de zonder omhaal gepresenteerde
verontschuldiging te berde voor de woordenwisseling waarvan ze wist dat die zou volgen.
Jan vond haar op het laatst helemaal verschrikkelijk, met haar godsdienstwaanzin, haar
kruisjes, haar religieuze snuisterijtjes. Het
Marion Gray, Maartens oma.
schijnt zelfs zo erg te zijn geweest dat ‘iedere
c ollectie maarten l amers
priester in Amsterdam die haar op een kilometer afstand aan zag komen’ meteen een omweg maakte zodra hij haar in het vizier kreeg, want anders moest hij weer een van haar dromen
gaan duiden of iets dergelijks.
Het zou een volstrekt logische gedachte zijn om te veronderstellen dat Maarten Lamers’ vader
Jan, die grofweg dezelfde beroepsmatige weg aflegde als zijn schoonvader, de inspiratie voor zijn
professionele levensloop aan hem te danken had, maar dit hoeft geenszins het geval te zijn. Toch
moeten de twee elkaar al lang gekend hebben, lang voordat Jan met Marcels dochter trouwde. Vast
staat in elk geval dat Jan in 1924, toen hij pas twintig was, deel uitmaakte van het openlucht-ensemble de Zomerspelers, een gezelschap dat een Nederlandse toernee maakte en waarbij hij samen met
Marcel van Gestel op het plankier stond. Toen de twee elkaar ontmoetten, had Jan echter al enkele
jaren eerder zijn schreden op het pad van toneel en theater gezet én stond hij aan de vooravond van
een literaire doorbraak met een reeks narratieve publicaties: korte verhalen, radiovoordrachten
(zowel uit Vondels als uit eigen werk), jeugdboeken, een miniserie genaamd Herinneringen van een
tooneelspeler, toneelvertalingen en hoorspelregies.
Zijn snelle, kritische geest en lapidaire spreektrant zouden Jan Lamers uitstekend van pas komen
in zijn beroepsuitoefening als (rechtbank)verslaggever in later jaren. Maar al veel eerder, toen hij
nog fantasierijke jeugdboeken schreef – met een educatief-moraliserend karakter – en als journalist van dagbladen als Het Volk, De Tijd en de Volkskrant, waren deze eigenschappen, gekoppeld aan
een bijna obsessieve werklust en controledrift, de gereedschappen voor een succesvolle loopbaan.
En toch ging het mis. Hoe kwam het dat een karakter, dat leek voorbestemd tot een indrukwekkende carrière op het snijvlak van podiumkunst, literatuur en journalistiek, desondanks eindigde als
iemand die aan het eind van zijn werkzame leven de drank meer toegewijd was dan het werk en aan
het begin van zijn vaderschap zijn jongste zoon zowat dwong om Vondel te kunnen reciteren?
Het valt goed te begrijpen dat Lamers, die zijn eigen carrière(s) tot zijn spijt zag ontsporen, graag
wilde dat het zijn zoons beter zou vergaan. Het licht ging voor Jan weer schijnen toen de Tweede
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Wereldoorlog al in volle gang was en hij trouwde met Marie Anna van Gestel. Zoons Jan Joris en
Jeroen werden tijdens de oorlog geboren, Maarten Joost (die tweede naam zou in het dagelijkse
leven net zo ongebruikt blijven als dat bij Elvis Aaron Presley het geval was) in de naoorlogse periode van wederopbouw, op 21 maart 1947.
Jeugdjaren
Maartens vroegste herinnering betrof een peuterdrama: zijn ouders waren zijn derde verjaardag
vergeten. Dat wil zeggen: ze waren vergeten vriendjes uit de straat uit te nodigen. Marietje en Jan
hadden deze fout snel rechtgezet, maar het kind had in al zijn prilheid al een sterke, op het zelf
gerichte sensibiliteit ontwikkeld en het hem
aangedane onrecht kan een bepaalde rol hebben gespeeld bij het ontwikkelen van de neiging tot een narcistisch wereldbeeld in later
jaren.
Het gezin leefde in betrekkelijke weelde:
wanneer het zo uitkwam werd er een kamer
verhuurd aan deze of gene. Een van hen was
Maartens peetoom, de pianist Wouter Denijs, die deel uitmaakte van ‘Wim Sonneveld’s Cabaret’ en die in huize Lamers, op
Reguliersgracht 52, op de concertvleugel zijn
partijen kon instuderen. Sonneveld woonde
enkele huizen verderop in de straat, samen
met Friso Wiegersma, en Sonneveld zelf
schijnt ook bij de familie die zijn pianist huisvestte over de vloer te zijn gekomen, maar de
vierjarige Maarten begroette hem met de
woorden: ‘Wat doet die klootzak hier?’ Of het
kind de man gewoon niet mocht, tot het gebruik van een dergelijk woord was aangezet
door een van zijn broers of misschien zijn
vader napraatte, vermelden de annalen niet.
In het jaar dat Maarten zes was geworden
verhuisde de familie Lamers naar de Pieter
de Hoochstraat, in de buurt van het Museumplein, waar de gezinsleden de beschikking
hadden over de twee bovenverdiepingen, Enkele boeken door Jan Lamers.
waar het vaak een zoete inval was van men- c ollectie maarten l amers
sen uit de kunstwereld, onder wie Simon
Carmiggelt, Wim Sonneveld, Wim Kan (Marietje Lamers had een uitstekende relatie met zijn vrouw Corry Vonk), Yoka Berretty en Dogi Rugani, welke laatste Jan Lamers kende via de hoorspelkern, en circuskenner, variétédeskundige, impresario en journalist Jo van Doveren.
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Op de eerste zondag van de maand vond er een ‘kunstenaarsmis’ plaats in Ons’ Lieve Heer op
Solder, de beroemde zeventiende-eeuwse schuilkerk die op de Walletjes was gelegen. Er was daar
uit de tijd van na de reformatie een geheim altaar dat, net als onzichtbare doorgangen in oude bibliotheken, om zijn eigen as kon wentelen; rook men onraad, dan draaide men het altaar snel om
en veranderde het in een bar — niets wees er dan nog op dat het ogenschijnlijk normale woonhuis
eigenlijk voor het vieren van gewijde missen in gebruik was. In deze kerk zocht Jan Lamers één keer
per maand het gezelschap van gelijkgestemden. Jan Joris en Maarten konden er eveneens hun hart
ophalen: de blaasbalg van het luchtpomporgel was reuze interessant, want het luchtreservoir was
een beetje lek en soms kregen ze tonen uit het orgel als een soort hortende, macabere laatste ademtocht van een of andere stervende. Alles in het ongewone godshuis oefende een grote aantrekkingskracht op hen uit. Eén keer kregen de broers straf omdat Jan Joris voordat de kerkgangers ter
communie gingen een paar heilige hosties had gestolen. Toen beide broers hierop werden aangesproken, luidde het weerwoord van de jonge Maarten: ‘Maar ze waren toch nog niet gezegend?’
De toekomst lonkt
Het achterlaten van zijn Spaanse vrienden, het eind dat gekomen was aan de nachtelijke optredens
en de wandelingen op het strand, het vaarwel dat hij gezegd had aan plaatselijke liefdes, dit alles
deed Maarten weinig. Verandering ervoer hij niet als een bedreiging of een verlies en hij zag uit
naar nieuwe uitdagingen. Toen hij weer in Amsterdam was, had de zeventienjarige ideeën genoeg.
Via contacten die hij via via op de Artiestenbeurs in Amsterdam had gelegd, kreeg Maarten het
voor elkaar dat hij op Amerikaanse legerbases in Frankrijk mocht optreden. Zijn act omvatte uiteraard het repertoire van de onder de gi’s immens populaire rock-’n-rollers, en hij deelde het podium
dit keer met de Amsterdamse alt- en tenorsaxofonist Herman de Wit, alias Herbie White. Na een
aantal weken voor een in overwegend groene plunje gestoken publiek te hebben gespeeld keerde
Maarten Lamers huiswaarts, naar zijn oude huis in de Pieter de Hoochstraat. Jan Joris was al het
huis uit, en dus kreeg Maarten de kamer van zijn oudste broer. Vóór zijn vertrek naar Mallorca had
Maarten een klein kamertje met weinig meer dan een bed erin. Jan Joris’ voormalige kamer had
zelfs nog een aangebouwd kamertje eraan vast en bood dus volop ruimte om er te lezen, naar muziek te luisteren, gitaar te spelen, vrienden te ontvangen, zijn eigen stek te creëren.
In het begin ervoer Maarten in Amsterdam een kleine cultuurschok. Na vijf jaar wonen en leven
te midden van Spanjaarden kwam de Nederlandse mentaliteit hem vreemd voor, maar algauw was
hij gewend aan het calvinistische temperament, het koelere klimaat, de geluiden van de binnenstad,
de geuren van braadworst en winterstamppot door de straat en de steile, nauwe trapopgang naar de
tweede en derde verdieping van zijn ouderlijk huis, waar net als vroeger klassieke muziek opklonk
maar nu, anders dan voorheen, vermengd met zijn innerlijke roep om vrijheid, zelfstandigheid.

3 Van jeune premier tot enfant terrible
De eerste stappen die Maarten in Amsterdam zette om zijn kunstzinnige ambities sturing te geven,
waren zijn deelname aan het Amsterdams Jeugdtoneel en inschrijving aan de Academie voor
Kleinkunst. De opleiding, opgericht door Bob Bouber, stond tot voor kort bekend als de driejarige
Cabaretschool, waar enkele tientallen studenten per jaar de allround vakopleiding voor show,
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Eindejaarsopdracht schooljaar 1964-1965, parodie op West Side Story.
c ollectie jan riem

cabaret en musical volgden. In 1964 voerde Johan Verdoner de regie over de inmiddels tot Stichting
Akademie voor Kleinkunst omgedoopte opleiding, die op dat moment al artiesten als Jasperina de
Jong, Frans Halsema, Rob de Nijs en Ronnie Bierman had voortgebracht.
De Academie was gevestigd in de vroegere lagere school in de Albert Cuypstraat, en op het lesprogramma stonden de vakken zang, ballet, solfège, moderne talen en literatuur- en cultuurgeschiedenis. Het feit dat Wim Sonneveld lid was van de algemene toelatingscommissie, blijkt niet in
Maartens nadeel te hebben gewerkt: hij werd als student ingeschreven.
Het eerste jaar werd afgesloten met een eindejaarsopdracht, waarvoor Maarten een parodie op
West Side Story aandroeg. In deze befaamde musical voltrekt een liefdesdrama zich in de wereld
van straatbendes in de Upper West Side van New York. In Maartens versie werd de plaats van handeling Amsterdam, waar de subculturen van de Dijkers en de Pleiners tegenover elkaar stonden. In
de minimusical van een halfuurtje die de jonge student geschreven had, kwam hij op als de jeune
premier en speelde hij bovendien zelf de pianopartijen. Maarten en zijn medestudenten kwamen
veelvuldig in de bij theatermensen populaire cafés De Gelagkamer en De Favoriet, waar hij net had
kennisgemaakt met de acht jaar oudere Willy Lopes de Leaô Laguna. Willy’s familie had sefardisch-Joods bloed, met als stamvader Lopes Suasso, die de oorlogen van prins Maurits, stadhouder
en legeraanvoerder van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, en Willem i i i had gefinancierd. Haar opa van moederskant was de bekende oogarts W.P.C. Zeeman.
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‘Ik kan hun wel wat leren, maar zij mij weinig,’ beweerde hij pocherig als Willy hem vroeg wat hij
van de opleiding vond. Maartens antwoord was typerend voor zijn afkeer van muziekdidactische
theorie op de academie en zijn schier oneindige zelfvertrouwen, dat hem nog meermaals in zijn
leven van pas zou komen bij zowel artistieke als zakelijke initiatieven en projecten. Kort na hun
kennismaking trok Maarten bij zijn vriendin in. Dit moest in alle heimelijkheid gebeuren, want
herenbezoek mocht ze daar
niet ontvangen. Willy werd
zwanger en dus moesten ze
trouwen, waarvoor speciale
toestemming van de koningin
vereist was. De aanstaande vader was immers nog geen achttien. Pas nadat zoon Laurence
in februari 1965 was geboren,
werd er getrouwd. In maart bereikte Maarten de huwelijksgerechtigde leeftijd en was koninklijke toestemming niet
meer nodig. Er werd een eenvoudige receptie gegeven en
dat was dat. Het huwelijk kwam
Maarten prima van pas: nu kon
hij eindelijk het huis uit.

Maarten met zoontje Laurence, 1966 of 1967.
c ollectie l aurence l amers
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Amsterdams jeugdtoneel
en Antwerpse straatzangers
Zijn status als jonge vader
stond nieuwe ambities 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. Geschmierd werd er volop. 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 ook in Maartens tijd niet veilig voor doorgewinterde schmierders, want ze werden geheel onverwachts geconfronteerd met teksten die niet in
het script stonden: zo was het wel voorgekomen 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: ‘Ga toch weg met die enge knuistjes’, gaf een tik op de handen
van Johan, die stikkend van het lachen 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 enkele jaren later aansluiten
bij een cabaretgezelschap dat onder Maartens leiding stond, maar waarvoor het idee nog geboren
moest worden.
In de zomer van 1965 beproefden Maarten en Johan hun geluk in Antwerpen als straatzangers,
met vergunning en al. 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.
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 (de oude woning die Jan Joris had aangehouden uit de tijd dat hij nog in Antwerpen aan de Toneelschool studeerde), 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 doorwaakte nachten 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 discussieerde 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
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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 nog maar net ontruimd
toen Maarten dat ontdekte en de locatie ging bekijken.
Hij zag zijn kans schoon, liep de nachtclub binnen en
vroeg aan bedrijfsleider De Goey of hij meneer Manders
kon spreken. ‘Wie kan ik zeggen dat er is?’ vroeg De
Goey. Prompt 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.
Het originele affiche van Sater, satire op Sartre, ontworpen
Kees Manders, dé toenmalige bons van het erotisch
door Jan Joris Lamers.
theater, was gecharmeerd door de jonge durfal die
c ollectie maarten l amers
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, dus schreef Maarten er zelf een. Zonder enige voorbereiding zette hij zich op een avond in het najaar van 1965
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 las in de ochtend na 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 schrijfmachine 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:
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Begin jaren zeventig haalde Lamers de Amerikaanse
blootrevue Oh! Calcutta! naar Nederland, waarmee hij
e r st e b e dri j f
in eéén
klap zijn naam vestigde als eigenzinnige, onafeerste
tone emaker
l
hankelijke
van grensverleggend theater dat
(gedurende
het
gehele
is fluitmuziek
van
garant stond voorstuk
ophef
en Kamervragen.
Bach op de achtergrond te horen. Op punten

doorIn San Francisco ontmoette Lamers de oprichter van

de Church
of Satan,
Anton
LaVey, die hem
de regisseur
te bepalen
hard,
zacht Szandor
of onbewijs-

benoemde tot hogepriester. Terug in Nederland
baarprompt
hoorbaar)
richtteisLamers
de het
Kerk
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Satan
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gehele
opop,
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nachtcafé,
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eenhem
serieus genootschap in
toneel
aanwezig
op een speciaal

Etersheim en vanaf 1980 als thematisch seksimperium
op de Wallen, met naast de Kerk en haar voor toeristen
(bij het laatste ‘leegte’ in het eerste toneel wordt
toegankelijke zwarte missen het Sex Theater en de
deze kreet met en als echo’s herhaald; steeds
Walburga Abdij (de huidige Bananenbar).
ingerichte plaats)

harder

tot de
man gillend
bed terechtkomt)
Midden
jarenoptachtig
was Lamers een van de eerste

Maarten J. Lamers (1947) is misschien wel de laatste
06-pioniers. Toen de Kerk van Satan na zeventien jaar
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Bekende
tragiek. Och mensen kijk uzelf eens aan, en lach erom of huil. Hoe duivels is dan mijn plezier,
occulte imperium op de Wallen opbouwde, de belasting- Nederlander zonder biografie. In dat laatste komt met
hoe tragisch uw geluk. Ikzelf hoef echter niets te doen, u bent uw eigen duivel. Vecht tegen uzelf als
dienst om de tuin leidde en aan wie de dagbladen wekede publicatie van De tegenstrever eindelijk verandering.
u dat wilt, dat doet u echter niet. U vecht tegen mij, wordt boos op mij, vergeet uzelf. Als u mij niet
lijks (soms dagelijks) ettelijke kolommen wijdden.
gelooft, ziehier uw spiegelbeeld! Hahahaha hahahaha! (af)
Fred Baggen (1967) werkte gedurende vijf jaar aan een
In De tegenstrever worden alle raadselen en geheimen
beschrijving van Maarten Lamers’ leven en werken, inMan:
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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
verge-
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