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De
dichter
Een echte vader was hij niet, hem echt
kennen deed zij als dochter niet. Maar nu
hebben Remco en Cleo Campert samen een
boek: De ziel krijgt voeten.
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‘I

k ben een slordige vader geweest’, zegt Remco Campert (83)
na achttien minuten. Even later zegt hij dat het ‘niet nodig’ is
dat ze daarover praten, hij en zijn jongste dochter, fotografe
Cleo Campert (49). Met een twinkeling: ‘Nou ja, ík vind het
niet nodig natuurlijk.’
Het is zoals dingen gaan, zegt hij, het zijn ouwe koeien. ‘Als je
alles wat je in het leven doet of nalaat moet verdedigen, kom
je geen stap verder. Men moest het maar slikken. En er is veel
geslikt. Moet ik tot mijn schande bekennen.’
Na een korte stilte, nog steeds zonder enige stemverheﬃng:
‘Maar ik heb ook geen misdadig gedrag vertoond, zeg. Het is
alsof ik hier voor de rechtbank sta.’
Hee u uw dochter uw slordig vaderschap ooit uit proberen
te leggen? ‘Nee.’ Dan tot Cleo: ‘Heb ik het ooit uitgelegd?’
C: ‘Je hebt het vaker in interviews moeten uitleggen dan aan
mij. Maar, pﬀf, moeten we het hier echt over hebben?’
Remco en Cleo Campert zitten naast elkaar aan een gedekte
eetkamertafel in zijn statige woonkamer in Amsterdam-Zuid.
Flesjes versgeperste jus d’orange, vier bordjes met een croissant erop, thermoskannen koﬃe, warme melk afgedekt met
zilverfolie – het is het werk van Deborah Wolf, Camperts
vierde echtgenote. Na een kwartier komt ze binnen, op
pantyvoeten en met krulspelden in, om de onophoudelijk
rinkelende telefoon (‘Dat is een timmerman, die probeert mij
te bereiken’) uit te zetten.
Vader en dochter maakten samen een boek, De ziel krijgt voeten. Hij is dichter en schrijver van tientallen bundels, verhalen en romans. Zij was na assistentschappen bij fotografen
Rineke Dijkstra en Erwin Olaf jarenlang huisfotograaf van de
legendarische Amsterdamse club RoXY, waarvoor ze het
nachtleven indook. Ze fotografeerde voor Nieuwe Revu, Vrij
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Nederland en Volkskrant Magazine en maakt vrij werk dat
ze exposeert. Voor De ziel krijgt voeten maakte ze foto’s van
kunstenaars, meestal uit haar eigen kennissenkring en vaak
bij hen thuis. Hij schreef de begeleidende gedichten. En is
daar, zoals men hem kent, bescheiden over. ‘Het is totaal
Cleo’s boek, eigenlijk. Ik heb alleen wat tekstjes aangeleverd.’
Waarom wilden jullie dit boek samen maken? R: ‘Om
ons dichter bij elkaar te brengen, zou je kunnen zeggen.
Niet dat we nou zo ver van elkaar af stonden, maar toch. Ik
ben niet zo’n familieman. Ik dacht: ik moet niet alleen
maar aan mezelf denken, voor mijn dood moet er een keer
iets aardigs voortkomen uit ons vader en dochter-zijn.’
Van wie kwam het idee? Cleo wijst naar haar vader. ‘Jij
was een zomer in Frankrijk geweest. Daarna spraken we af
om iets te drinken, en zei jij tegen me: laten we samen een
boek maken.’
R, licht verwonderd: ‘O ja.’
C: ‘Al sinds onze eerste afspraak wist ik dat dit waardevol
was, ook als er nooit een boek zou komen.’
Hoe hee het jullie dichter bij elkaar gebracht? R: ‘Door
het maken van dit boek ben ik gaan beseﬀen hoe dicht we
bij elkaar zíjn, dat is het eerder. Er was geen enorme kloof
die overbrugd moest worden. We herkenden elkaar. Zoiets.
Maar het is wel diep graven voor mij, dit. Ik leef vrij aan de
oppervlakte.’
C: ‘Onze relatie was nooit zo dat we gezellig bij elkaar op
de koﬃe kwamen. Sinds we het boek zijn gaan maken, gebeurt dat wel.’
R, droog: ‘Waar moet dat eindigen?’
Hoe was het contact vóór die tijd? R: ‘Ik ben gescheiden
van hun moeder toen Cleo 3 was en mijn andere dochter,
Manuela, iets ouder. Zij gingen bij haar wonen in Amsterdam-Zuidoost, toen nog de Bijlmer geheten. Ik heb ze
jaren heel weinig gezien.’
C: ‘Ik kan me nog herinneren dat jij langskwam om me op
te halen. Dat ik dacht: moet ik met deze man mee?’
R: ‘Ik joeg mijn eigen dingen achterna, en nu nog steeds.’
C: ‘Deborah, zijn huidige vrouw, hee twee kinderen van
dezelfde leeijd als mijn zus en ik. Zij werden mijn broertje en zusje. Vanaf mijn 8ste gingen we elke zomer naar
Noord-Frankrijk, waar ze een huis hadden, en in Amsterdam logeerde ik soms bij ze. Remco is niet iemand die, hoe
zeg je dat, zijn stempel op dingen wil drukken. Hij stelt
zich bescheiden op, ook tegenover zijn kinderen. Voor mij
bleef hij vaag, al had ik ook het idee dat we op elkaar leken.’
Waarin lijken jullie op elkaar? R: ‘Ik herken veel in Cleo,
maar zij is uitgesprokener dan ik. Ik word, naarmate ik
ouder word, steeds minder uitgesproken. Het is zo genuanceerd, weet je, het is moeilijk te zeggen waardoor je je bij
een ander meteen op je gemak voelt.’
C: ‘Er zijn gelijkenissen. Zijn ouders zijn ook gescheiden
toen hij heel jong was. We kunnen allebei goed alleen
functioneren, en willen dat ook graag. Ik kan een geluksgevoel halen uit het maken van foto’s, al is het maar met mijn
iPhone. Dromerigheid hebben wij allebei.’
R: ‘Ik ben nooit helemaal aanwezig. Zelfs nu zit ik te denken
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aan de column die ik gisteren schreef. Misschien moet ik nog
een woord veranderen. Dat komt er automatisch tussendoor.’
U zegt: ik joeg andere dingen na. R: ‘Ja, het was een slordig
leven, met veel drank. Altijd op pad, met vrienden, in cafés.
Een beetje los van de werkelijkheid.’
En dat had met het kunstenaarschap te maken. R: ‘Nou ja,
dat dácht ik. Ik heb lang een romantisch, bijna 19de-eeuws
idee over het kunstenaarschap aangehangen. Dat daarbij
hoorde dat je veel in cafés zat met vrienden en veel dronk.
Maar eigenlijk had dat niets met het kunstenaarschap te
maken. Het was gewoon mijn aard. Nu ben ik oud en heb ik
die aard noodgedwongen losgelaten.’ Grinnikt.
Moest u, voor uw gevoel, kiezen tussen de kunst en het zijn
van een vader? R: ‘Schrijven is een egoïstische bezigheid. Ik
probeerde afstand te houden. De rest leidde me maar af. Kunstenaars zijn voor hun kinderen niet de leukste mensen.’
Vond u het gezinsleven benauwend? R: ‘Zeker in die tijd
was het gewoon dat de vrouw voor het gezin zorgde. En
toch, ja, het benauwde mij. Ja. Het leidde af van wat ik wilde,
en dat was alleen maar schrijven. De rest was lastig.’
Wat deed u besluiten om na jaren van nauwelijks contact
uw dochters weer op te zoeken? R: ‘We zijn elkaar nooit helemaal uit het oog verloren. Ik kwam zo af en toe aanwaaien, dat
was het meer, geloof ik. Ik kwam ook alimentatie brengen.’
C: ‘In de Bijlmer kwam hij niet zoveel langs. Toen ik op de
middelbare school zat en mijn moeder, zus en ik weer in de
stad woonden, kwam hij af en toe. En dan bleef-ie eten.’
R: ‘Ik heb er weinig herinneringen aan.’
C: ‘Er hing altijd een rare sfeer. Mijn moeder was helemaal
opgewonden omdat jij dan kwam. Dan ging ze ongelooﬂijk
geweldig lekker koken.’
Is zij ooit hertrouwd? C: ‘Ze hee wel relaties gehad, maar er
was nooit een stabiele ﬁguur. Mijn moeder zelf was dat ook
niet. Er zijn genoeg mensen die de ouderrol niet vanzelfsprekend kunnen vervullen. Zij was met andere dingen bezig dan
met ons. Ik heb mezelf opgevoed, net als mijn vader.’
Remco Campert is de enige zoon van actrice Joekie Broedelet.
Zijn vader, dichter Jan Campert, verliet het gezin toen Remco
3 was. Hij groeide afwisselend op bij zijn grootouders en in
een pleeggezin, dat in de oorlog naar Epe was verhuisd. Daar
kwam zijn moeder hem in 1943 vertellen dat zijn vader, die in
het verzet zat, in een concentratiekamp was overleden. Na de
oorlog ging hij met zijn moeder naar Amsterdam, waar zij
’s avonds op het toneel stond.
R: ‘Mijn moeder was altijd onderweg. Mijn vader heb ik
nauwelijks gekend. Een gezinsverband was er niet. Kennelijk heb ik dat doorgegeven. Ik weet niet hoe dat psychologisch in elkaar zit, of je de fouten van je ouders herhaalt...’
Maar u legt een verband. R: ‘Achteraf gezien zou je die link
kunnen leggen, ja. Net als Cleo heb ik mezelf opgevoed. Ik
kwam terecht in een kring die ik als familie ging beschouwen. Dat waren De Vijigers. Zo is zij op een bepaalde manier in de fotograﬁe beland. Zij hee daarin de mensen gevonden die bij haar hoorden. Neem ik aan, althans, het is
een beetje guess work.’
C: ‘We vonden allebei iets wat ons op een hoger plan bracht.

15

‘Onze
relatie
was
nooit
zo dat
we
gezellig bij
elkaar
op de
koffie
kwamen.
Sinds
we het
boek
zijn
gaan
maken,
gebeurt
dat wel’

Iets wat je helemaal zelf kan doen, iets waarvoor je geen anderen nodig hebt.’
Wat betekent het om jezelf op te voeden? Hoe doe je dat?
C: ‘Zelf alles ondervinden. Heel veel begreep ik niet. Er is
niemand die iets uitlegt. Ik leerde op mijn eigen koers te
varen, omdat de koers die je door anderen op wordt geduwd, niet altijd de beste was.’
Gevraagd naar een voorbeeld, aarzelt ze. ‘Ik zoek nu naar
een voorbeeld dat niet al te pijnlijk is.’
Er volgt, na even nadenken, geen voorbeeld.
R: ‘Wijze raad, die zouden ouders moeten geven. Die heb ik
zelf nooit gekregen, en mijn eigen kinderen ook niet van
mij. Wat Cleo zegt is waar: sommige mensen zijn er ongeschikt voor. Die hebben het al moeilijk genoeg met zichzelf.
Wat voor raad had ik mijn kinderen moeten geven? Ik heb
dat nooit begrepen. Dat er kennelijk ouders zijn die dat wel
doen, is iets wat mij totaal ontgaat.’
C: ‘Je hebt het af en toe wel gedaan.’
R: ‘Ja?’
C: ‘Altijd stemmen, bijvoorbeeld. Altijd stemmen.’
R: ‘O ja, oké, dat is dan wijze raad.’
Waar haalde je je ideeën vandaan? Las je veel? C: ‘Juist
niet, mensen die boeken schreven, daar had je weinig aan.
Heel lang was ik nogal sceptisch over alles wat met kunst te
maken had. Vanuit de gedachte: veel mensen die kunst
maken, zijn...’
R: ‘Lapzwansen.’
C: ‘Ja.’
R: ‘Ik ben natuurlijk een geboren lapzwans.’
Is er een periode geweest waarin je kwaad was op die afwezige vader? C: ‘Natuurlijk.’
Wanneer? C: ‘Ik vind het niet prettig om het daarover te
hebben. Dat is nu voorbij. Op een gegeven moment heb ik
gedacht: ja, jezus, ik ben nu zo oud, Remco is nu zo oud. Ik
kan het nog helemaal oprakelen, maar ik heb een knop omgezet. Het levert niks op, behalve een leuk interview voor
jullie. Ik zit hier niet met vrienden. Doordat ik mezelf heb
opgevoed, ben ik een rasoptimist geworden. Kleine grassprietjes maken mij al blij. Over mijn kwaadheid wil ik het
niet meer hebben. Ja, zeg. Toch, pap?’
R: Grinnikt.
C: ‘Dan hadden we dit gesprek tien jaar geleden moeten
hebben. En dan had ik er geen ja tegen gezegd.’
Wat hee u gemerkt van Cleo’s kwaadheid? R: ‘Ik heb het
in zoverre gemerkt dat ik me jarenlang ontzettend voelde tekortschieten, in iets waarvan ik niet wist hoe ik het moest
herstellen. Ik werd zozeer door mezelf in beslag genomen
dat ik er maar liever niet te veel over nadacht.’
Was het voorstel om samen dit boek te maken een toenaderingspoging, een poging iets goed te maken? R: ‘Ja, ongetwijfeld. Maar als ze slecht zou fotograferen, had ik het
niet gedaan.’
Cleo realiseerde zich op de middelbare school voor het eerst
dat haar vader een bekende schrijver was. ‘Het duurde even
voor ik daarmee om kon gaan. Iedereen dacht dat het een
fantastische speeltuin bij ons thuis was, met zo’n geweldige
→
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Opleiding Gymnasium in Amsterdam,
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Vinkenoog en Hugo
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stroming De Vijftigers; schreef afwisselend met Jan Mulder een column op
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P.C. Hooftprijs voor
zijn poëzie en in
2011 de Gouden
Ganzenveer.
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Is getrouwd met Deborah Wolf, trad drie
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1963 Amsterdam.
Opleiding
Vwo in Amsterdam.
Werk
Is als fotograaf autodidact; begon als assistent van fotografen Bob van Dantzig,
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tuurlijk geen idee van hoe de situatie was.’
De kamerdeur zwaait open. Deborah komt binnen op hakken, het grijze haar nu perfect gekapt. Modieuze jurk met
noppen, zwart jasje, mooi in de make-up. Ze lacht: ‘Ja, ik
ben dezelfde vrouw!’ Tegen Remco: ‘Ik ga.’ Hij, naar haar
opkijkend: ‘Hoe laat ben je terug?’
Als ze weg is, vertelt Cleo over de kennismaking met haar
vaders werk. ‘Ik zal nooit vergeten dat boven in de wc bij jullie in de Valeriusstraat dat lange gedicht hing, Iemand stelt de
vraag. Dat vond ik altijd wel een prachtig gedicht. Maar dat
dat van jou was, daar dacht ik verder niet over na. Jij hebt ons
wel altijd je boeken gegeven. En aankelijk van het feit of de
verhouding wel of niet goed was, las ik die dan ook werkelijk.’
Een hummende lach van Remco Campert.
C: ‘Ik weet wel dat ik jou als dichter het meest waardeer.’
R: ‘Ik mezelf ook.’
Zijn vader en grootvader schreven, maar toch overwoog de

jonge Remco Campert het schrijven nooit als serieus beroep. ‘Ik dacht altijd: er moet geld worden verdiend, ik moet
dokter worden of advocaat, want zo hoort het. Terwijl alles
in mijn wezen zich daartegen verzette. Enﬁn. Geen studieneus zijnde, is het bij schrijven gebleven.’
Hij hield er ‘in zekere zin’ ouderwetse ideeën op na, over het
huwelijk bijvoorbeeld. Verliefd zijn moest tot trouwen leiden, een opvatting die leidde tot drie gebroken huwelijken
in tien jaar tijd. ‘Ja, het zat in de maatschappij, hè. Je hoorde
te trouwen, want trouwen is houwen. Op den duur kwam ik
tot de gewaarwording dat trouwen helemaal niet betekent
dat je altijd bij elkaar blij.’
Cleo brengt de tv-serie Mad Men ter sprake, die zich afspeelt
in de jaren zestig, waarin zij werd geboren. ‘De hele maatschappij was toen anders. Heel geruststellend en verhelderend om dat later te beseﬀen. De man werkte en had weinig
met het gezin te maken. Als kind vond ik mezelf daarom zielig, maar zo persoonlijk was het niet. Het was ook de tijd.’
De beslissing om kinderen te krijgen, wordt nu veel bewuster genomen dan toen. R: ‘Ik heb ze zeker niet bewust genomen. Maar ik was er heel gelukkig mee. Ja, toen mijn vrouw
zwanger was, was ik heel tevreden.’
Camperts andere dochter, Manuela, is onlangs voor de tweede
keer getrouwd. C: ‘Ze werkt niet, ze is moeder. Ik heb geen kinderen. En een relatie, nee, niet echt. Een soort van.’
R: ‘Losvast.’
C: ‘Mijn zus en ik vullen elkaar goed aan. Zij hee een
gezin, ze hee kinderen opgevoed en dat hee ze goed gedaan. En ik heb het kunstenaarschap, voor zover je dat over
mij kunt zeggen.’
Zie jij dat ook zo, dat er naast het kunstenaarschap weinig tijd of ruimte is voor een gezin? Dat een goede kunstenaar egocentrisch moet zijn? C: ‘Moet, moet... Sommige mensen kunnen dat heel goed combineren.’
R: ‘Het zal aan de persoon liggen. Aan mij, in dit geval. Ik
ben een stuk eenzelviger dan Cleo.’ Het is even stil. Dan,
met een zucht: ‘Zo. En nu ben ik uitgesproken.’
C: ‘Ik nog niet, hoor.’
De ziel krijgt voeten leest bijna als het persoonlijke foto-
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album van Cleo Campert. Kees van Kooten, die zorgvuldig
melk in de koﬃe schenkt in zijn eigen keuken. Dj Joost van
Bellen, ontspannen aan een zwembad, onder de olijvenbomen, ergens in Zuid-Europa. De zussen Noa en Ria Lodeizen op een opening, Remco Campert en Simon Vinkenoog die samen een menukaart bestuderen, etentjes en feestjes met andere bevriende schrijvers, kunstenaars en acteurs.
De fotografe is er als vanzelfsprekend aanwezig, ze hoort
erbij.
Cleo bladert door de drukproef, die op tafel ligt. Ze wijst op
een foto van haar vader, thuis, peinzend in een stoel. ‘Deze
van jou is ook mooi. Toch?’
R: ‘Ja, die is heel mooi. Er zijn ook mooie foto’s door anderen van mij gemaakt, maar dit is een van de mooiste. Dit is
gedaan door iemand die mij heel goed kent.’
C: ‘Het is het licht, hoor, voornamelijk. Deze foto kon ik alleen maar maken doordat we zo dicht bij elkaar zijn gekomen. Eerder had ik altijd een beetje schroom. Het komt ook
doordat ik vorig jaar mijn beide ouders samen heb gefotografeerd. Mijn moeder was erg ziek.’
Tot haar vader: ‘Toen ben jij meegegaan naar het ziekenhuis. Voor mij was het heel bijzonder jullie samen te zien. Ik
heb een heel mooie foto van jullie. Dat gaf mij een ongelooflijk goed gevoel.’ Dan: ‘Misschien willen jullie ook nog
weten wat ik van zijn gedichten vind?’
R: ‘Ja?’
C: ‘Ik kreeg de teksten op getypte vellen. Die bewaar ik natuurlijk voor eeuwig. Toen ik ze zag, was mijn ontroering
heel groot. Want die teksten zijn geniaal. Onze samenwerking is niet één plus één is drie, maar één plus één is pi, heb
ik me laatst bedacht. Pi is zo’n raar, irrationeel getal dat oneindig doorgaat, maar dat toch een constante in de wiskunde is. Zo is het met kunst ook, het kan op oneindig veel
manieren bestaan. Dat zit ook in het boek, hoop ik.’
Remco Campert humt instemmend. Cleo, tot hem: ‘Ja, dat is
een leuke, hè?’
Kinderen verlangen doorgaans naar erkenning van hun
ouders. Hoe probeerde je vroeger door hem gezien te
worden? C: ‘Door mooie foto’s te maken. Ik weet nog wel
dat ik met mijn foto’s tegelijkertijd in Nieuwe Revu en in Vrij
Nederland stond. In allebei die werelden, dat gaf wel een
kick. En Vrij Nederland, ja, dat was natuurlijk een blad dat
mijn vader eerder zou zien.’
Zoals een kind altijd waarde hecht aan de erkenning van
ouders, hecht een vader misschien ook aan het oordeel
van zijn kind. Hebt u erkenning proberen te krijgen van
Cleo? R: ‘Nee, dat geloof ik niet. Ik zou graag ja willen zeggen. Maar: nee.’
C: ‘Ik merk wel dat jij het ﬁjn vindt als ik je een compliment
geef.’
R: ‘Dat is waar. Voor complimenten ben ik altijd in.’
C: ‘Ja.’
R: ‘En als het van haar komt, is het waardevoller, bijna. Dan
denk ik: goh, dat ze iets in me ziet. Wat leuk, na al die jaren.’
De ziel krijgt voeten van Remco en Cleo Campert is verschenen bij uitgeverij De Bezige Bij, 29,95 euro.
Een selectie uit het fotoboek: zie pagina 40 en verder.
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