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In zijn nieuwe boek Lege Stad verzamelde Guus Luijters (70) alle herinneringen uit zijn 
vroegste jeugd. Die lagen niet allemaal voor het grijpen. ‘Ik leefde in een soort 
schemerwereld.’  
 
Tekst: Brigit Kooijman 
 
Kinderen 
,,Jarenlang heb ik me bezig gehouden met het verleden van kinderen. In 2012 kwam In Memoriam 
uit, een inventarisatie van de namen, geboorte- en sterfdata van alle Joodse, Roma en Sinti 
kinderen die in de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd en vermoord. Zes jaar lang stond ik 
ermee op en ging ik ermee naar bed. Daarna heb ik het vervolg gemaakt, Kinderkroniek, verhalen 
van en over een aantal van die kinderen. Over een heleboel anderen was helemaal niks bekend. 
Soms één oude mevrouw die een enkel herinneringetje had aan zo’n kind. Dat heeft mij 
getriggerd om mijn eigen herinneringen op te schrijven aan mijn vroegste jeugd in Amsterdam, 
van 1943 tot 1950. Want als ik er niet meer ben, kan óók niemand meer iets vertellen over mij als 
klein kind. Alle mensen die in het boek voorkomen, zijn dood.”  

 Schemerwereld 
,,Lege stad is een uitputtende inventarisatie van alle herinneringen aan de eerste zeven jaar van 
mijn leven. Dat is - bij bijna iedereen – de periode waarover je later nog maar weinig weet; het 
aantal herinneringen is eindig, en dus is het mogelijk om ze allemaal op te schrijven. Overigens 
heeft nooit eerder iemand dat gedaan, voor zo ver ik heb kunnen nagaan. Die herinneringen 
lagen niet allemaal voor het grijpen. Al die tijd dat ik bezig was met het boek, heb ik met één been 
in het verleden geleefd, voortdurend associërend, denkend, tastend naar een bepaalde 
herinnering, die me op het laatste moment soms toch weer ontglipte. Ik leefde in een soort 
schemerwereld. Dat ging bijvoorbeeld zo: ik zat in lijn 5 op weg van het Centraal Station naar 
huis, en reed door de Leidsestraat. Daar ben ik altijd aan het kijken of ik de plek kan vinden van 
het vroegere winkeltje van mevrouw Krekel. Dat winkeltje heette Mars, dat weet ik nog. 
Misschien door die naam, Mars, herinnerde ik me opeens weer hoe dat leuke overbuurmeisje 
heette: Manja! Haar achternaam schoot me daarna ook te binnen, net als de naam van haar vader, 
en vervolgens zag ik ineens die man zijn motorfiets de kelderbox uitrijden, en zag ik hoe voor me 
hoe hij daar altijd aan zat te sleutelen.”   

Vuilniszak 
,,Als kind was ik erg gesteld op mijn moeder. Ze kon mooi zingen, we lachten veel samen, deden 
spelletjes in bed, op een bijna incestueuze manier. Maar ze was ook een op zichzelf gericht 
kindvrouwtje. Hoe vaak kleine Guusje niet bij opa en oma werd geparkeerd! Later in mijn leven 
heb ik bijna een hekel aan haar gekregen. Toen mijn vader stervende was, heeft ze hem een beetje 
als een vuilniszak laten ophalen en in het eerste het beste christelijke ziekenhuis laten opnemen, 
terwijl ik bezig was om een ziekenhuis te zoeken waar hij – hij had een hersentumor – euthanasie 
zou kunnen krijgen. Maar daar kon ze niet op wachten. Mijn moeder hield verschrikkelijk veel 



van mijn vader, maar ze was niet in staat om met crisissituaties om te gaan. Door het schrijven 
van dit boek heb ik de dingen die ik vroeger zo leuk vond aan haar weer teruggevonden, en kan 
ik de liefde die ik als kind voor haar had, weer voelen.” 

 Koffieboon 
,,De vorm van dit boek is anders dan alles wat ik hiervoor schreef. Het is geen roman, geen 
poëzie, het zijn ook geen echte verhalen. Ik noem het maar gewoon teksten. Poème en prose-achtige 
teksten. Experimenteel? Ja, dat ben ik eigenlijk wel met je eens. Het is geschreven in de taal van 
een volwassene maar wel vanuit een naïeve, kinderlijke optiek. Het is geen realistische weergave 
van de dingen. Het gaat niet over de liedjes die je op de radio hoorde, The Ramblers komen er 
niet in voor. En zo’n merkwaardige handkoffiemolen komt alleen ter sprake omdat het een 
bepaalde lading had als mijn moeder die gebruikte, de geur van koffie die door het huis ging, en 
dat ik dan een koffieboon opat, en hoe die smaakte. Een beetje A la recherche du temps perdu.”  
 
Jodenbuurt 
,,Heel mijn leven heb ik me het lot aangetrokken van de in de oorlog verdwenen kinderen. Het 
zaadje daarvoor werd geplant toen ik in 1948 als vierjarige bij mijn vader achterop de fiets door 
de oude Amsterdamse Jodenbuurt reed. Alle huizen waren kapot, de deuren waren 
dichtgetimmerd. Er was geen mens te zien, en het was er doodstil. ‘Waar is iedereen?’ vroeg ik 
aan mijn vader. ‘Weg,’ zei hij. Verder geen uitleg. De jaren eind veertig, begin vijftig waren 
doordesemd van de oorlog. In alles, alles, alles was hij aanwezig. In de straat woonden goede en 
foute mensen. Het eten was op de bon. Delen van de stad waren totaal verwoest. En er werd de 
hele godgeslagen dag door iedereen over de oorlog geluld. Maar nóóit werd er een woord gezegd 
over de joden.”  
 
Hollandse Schouwburg 
“Pas toen ik op mijn negende Het Achterhuis las, het dagboek van Anne Frank, begon het me te 
dagen dat zich een reusachtig drama had afgespeeld. En toen ik op het Spinozalyceum kwam, 
waar betrekkelijk veel joodse kinderen op zaten, groeide dat bewustzijn. Zo had ik een vriendin 
die als baby in Westerbork over het hek was gegooid. Haar tantes hadden van die ragfijne 
tatoeages op hun arm. Trouwens, nog altijd kun je een heel leven in Amsterdam wonen zonder 
één keer herinnerd te worden aan de jodenvervolging. Zelfs de Hollandse Schouwburg, vanwaar 
joden op transport gesteld werden, is aan de buitenkant niet als zodanig te herkennen. Premier 
Rutte dacht twee jaar geleden nog dat de Hollandse Schouwburg in Haarlem stond.”   
 
Jongetjesliteratuur 
,,Ik ben geen schrijver van het grote gebaar, ik opereer op de vierkante centimeter. Ik hou van 
Elsschot, Nescio, Jane Austen, schrijvers die het ook zoeken in het kleine. In 1979 schreef  
Jeroen Brouwers in het literaire tijdschrift Tirade een pamflet tegen wat hij noemde 
‘jongetjesliteratuur’. Vooral op mij richtte hij zijn pijlen. Ik zou het literaire klimaat in Nederland 
verpesten, volgens hem. Het is dat jij erover begint, want het is niet iets waar ik graag aan 
terugdenk. Brouwers beschuldigde mij van de gekste dingen, tot fascisme en anti-semitisme aan 
toe. Renate Rubinstein viel hem bij in haar Tamar-column in Vrij Nederland  – ze was mij slecht 
gezind omdat ik haar in de Weinreb-affaire niet had gesteund – en vervolgens ontmoette ik overal 
virulente haat en woede. Brouwers had opgeroepen om mij het zwijgen op te leggen, en op een 



handvol mensen na - Karel van het Reve, Ischa Meijer, Mensje van Keulen - gaf iedereen daar 
gehoor aan. Het leek op een Berufsverbot, al ben ik altijd blijven schrijven. Maar mijn boeken 
werden niet meer besproken. Dat heeft jaren geduurd.” 
 
Theo van Gogh 
,,Ik heb me het zwijgen niet laten opleggen, maar het werd in die tijd wel heel stil om me heen. 
Daardoor ben ik terughoudender geworden in vriendschappen. Ik kon het erg goed vinden met 
Theo van Gogh, maar hij wilde een soort totale vriendschap, van het soort waar je je in stort op 
je zestiende. Hij heeft het me zeer kwalijk genomen dat ik dat niet kon en wou.  
 
Die onaangename kwestie met Brouwers is inmiddels 36 jaar geleden, en lag ver achter me toen 
In Memoriam verscheen. Toch merk ik dat de manier waarop men naar mij kijkt en me tegemoet 
treedt, ingrijpend is veranderd. Er is nu waardering voor wat ik doe.” 
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