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Inleiding

Het meest ontspannen literaire festival moet de Étonnants 
Voyageurs in Saint-Malo zijn, bedacht door Michel Le Bris, die 
ook aan de basis stond van het tijdschrift Gulliver, het Franse 
zusje van Granta en Atlas. Het festival bestaat dit jaar 25 jaar en is 
dus ongeveer even oud als Atlas. Dat is geen toeval.
 Saint-Malo veranderde gedurende enige dagen in een groot 
literair café, waar van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat gedis-
cussieerd werd met schrijvers uit de hele wereld. Gediscussieerd 
en gedronken. En dus kon je ’s nachts een naakte, woedende Eric 
Newby, op dat moment waarschijnlijk de beroemdste Engelse 
reisschrijver, op de hotelkamerdeur van de al even beroemde 
Patrick Leigh Fermor horen timmeren, om hem mee te delen 
dat hij een snob was. En dat trouwens alle Engelsen snobs waren. 
En dat hun tijd voorbij was. Dit alles onder het toeziend oog van 
Redmond O’Hanlon, vertegenwoordiger van een nieuwe gene-
ratie reisschrijvers. De volgende morgen smeerde Lieve Joris op 
het strand voor iedereen broodjes. ‘Vandaag ben ik de moeder 
van alle reisschrijvers.’
 Het waren de hoogtijdagen van het literaire reisverhaal, dat 
eindelijk ook buiten de bakermat Engeland algemeen erkenning 
vond. De Engelsen hadden een lange traditie op dit gebied. In 
Frankrijk en Nederland gold dat veel minder. Mede door tijd-
schriften als Granta, Gulliver en Atlas werd die waardering al 
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snel uitgebreid tot non-fictie in het algemeen. Zo ontstond een 
nieuw elan, een nieuw enthousiasme onder auteurs, die het ge-
voel hadden deel uit te maken van een groot avontuur.
 Het tijdschrift Atlas werd opgericht om de ruimte te geven 
aan die nieuwe, ‘literaire’ non-fictie. Want er mocht wel nieuwe 
waardering zijn, het was (en is) niet makkelijk om stukken te pu-
bliceren die te lang zijn voor een krant, maar (nog) te kort voor 
een boek. Atlas bood die publicatiemogelijkheid aan auteurs en 
daarmee ook de mogelijkheid om te experimenteren, om ideeën 
uit te werken.
 Ongeveer tegelijkertijd werd het Fonds Bijzondere Journalis-
tieke Projecten opgericht om het schrijven van langere verhalen 
financieel mogelijk te maken. Dat Fonds bestaat nog steeds en is 
een groot succes. Zelden is belastinggeld beter besteed. Het 
nooit gesubsidieerde tijdschrift Atlas voorzag duidelijk in een 
behoefte. De oplage schommelde tussen de vijf- en tienduizend, 
het Vader-nummer werd zelfs nog als pocket herdrukt. Het en-
thousiasme straalde van de bijdragen af, het zou dan ook niet erg 
moeilijk geweest zijn om deze bloemlezing twee keer zo dik te 
maken. 
	 Atlas is ook de kraamkamer geweest voor inmiddels klassieke 
boeken als Hoe	god	verdween	uit	Jorwerd van Geert Mak en di-
verse boeken van Frank Westerman, die in het blad debuteerde. 
Er zijn maar een paar teleurstellingen: Tracy Metz heeft haar 
verhalen nooit uitgebreid tot een bundel (al blijf ik hopen). En 
waar blijft dat boek van Hans Bleumink? (Eind 2016, eindelijk.)

Mijn enthousiaste mederedacteuren waren Hans Maarten van 
den Brink, Jan Brokken, Chris van der Heijden, Harko Keijzer 
en Geert Mak.

Emile Brugman
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Geert Mak

Het	eiland

I

Het eiland is vijf minuten breed en bijna een halfuur lang. Met 
de rest van de aarde is het verbonden door een brug en een smal-
le strekdam. Op het stadhuis, ver weg, in het centrum van de 
stad, bestaat het alleen nog als een wereld van schetsen en ma-
quettes, bevolkt door een nieuw, briljant en beeldschoon men-
sensoort. Maar daarover hebben we het nu niet.
 In de tijd waarin deze geschiedenis speelt, heetten de koningen 
van het eiland nog Aidy, Patrick, Jimmy, Karel, Carly, Franklin, 
Josephine en de Koekebakker. Hun paleizen waren van grote 
schoonheid. Hun daden waren woest en fier en tot op de dag van 
vandaag wordt daar nog over gesproken, in de verste uithoeken 
van Europa: de eenzame tenten op Leefland, de koude, verlaten 
fabrieken van Kreuzberg, de stille stranden van Portugal en bij de 
vuren die iedere nacht branden in de woestijn achter Teleport.

Wie er wil komen moet uitstappen aan de foute kant van het sta-
tion, daar waar Henny soms tippelt als ze niet te daas is. Blijf dan 
langs het water lopen, langs de lege loodsen waarin nog steeds de 
geuren spoken van kokos, cacao en verre landen, langs een toren-
achtig gebouw met hoge tralies, ooit gebouwd als hotel voor be-
rooide Russische landverhuizers die wachtten op de boot naar 
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het nieuwe leven, langs een rij huizen met tuintjes die geuren 
naar kamperfoelie en zeeppoeder, langs een verlaten rangeerter-
rein waar tussen de distels nog een oude Belgische goederenwa-
gon staat te roesten en waar het waait alsof het er altijd Nova 
Zembla is, en ten slotte, als je die lange weg gegaan bent, kom je in 
een oord waarvan slechts een enkele ingewijde de sleutels kent.
 Hier ligt het slagveld van de arbeid, zoals elke stad ze heeft, ver-
laten en vergeten, iets tussen weggaan en gevangen zijn, een ge-
bied waar de sporen liggen van duizenden mensenlevens werk, 
en waar geen sterveling meer te bekennen is.
 Wie dan nog verder wil, kan maar één kant op: naar de over-
kant. Naar de bomen en het gras in de verte. Naar de oude pak-
huizen die roodoranje oplichten in de avondzon.

Het eiland. De gebouwen die er staan stammen uit de periode 
waarin het terrein – zoals driekwart van Holland – door honder-
den zwetende, vloekende en genever drinkende polderwerkers 
uit West-Falen en Oldenburg aan het brakke water van de Zui-
derzee werd onttrokken. Dat gebeurde aan het einde van de vo-
rige eeuw, toen de wereld opnieuw bezit nam van de stad en de 
oude havens uit hun voegen barstten.
 In 1902 werd het eiland de hoofdvestiging van de Koninklijke 
Nederlandse Stoombootmaatschappij (knsm) en dat bleef het 
tot het midden van de jaren zeventig, een wirwar van loodsen, 
kranen, zakken, kratten, schepen en treinen, en middenin de 
trots van het bedrijf: de kantine, hoog op palen gebouwd zodat je 
er nog gemakkelijk met een vracht onderdoor kon rijden, met 
grote glazen wanden die uitzagen op het water en met brede trap-
pen die uitmondden in een zaal waar wel vijftienhonderd arbei-
ders en beambten tegelijk konden eten en een toneel waarop wel 
tien zilveren jubilea tegelijk gevierd konden worden.

Een andere bezienswaardigheid was de Kompaszaal. Daar had-
den tot het begin van de jaren zestig de eersteklaspassagiers 

Het beste van Atlas   10   |   Elgraphic - Vlaardingen 22-07-15   11:46



11

naar Amerika, Nederlands-Indië of Indonesië zitten wachten 
om aan boord te gaan. Toen krakers jaren later de planken van 
het dichtgetimmerde gebouw weghaalden, viel het eerste licht 
op een nog vrijwel gave ruimte. De rubberen vloeren, de ron-
dingen van de bar, de metalen tulplampen, de balkonhekken 
met de lieren voor de gangway, de douanehal met de krassen 
van de hutkoffers nog in de vloer, de toiletten, alles zag eruit 
alsof na het wegvaren van de Oranje over het IJ op, pakweg,  
6 september 1958 de deuren op slot waren gegaan en pas op een 
voorjaarsdag in 1980 door een paar jongeren uit de Trans-
vaalbuurt weer waren opengebroken.
 Het Open Haven Museum noemden de nieuwe bewoners dit 
wonderbaarlijk bewaard gebleven fossiel uit de jaren vijftig. Ze 
hielden er feesten en tentoonstellingen en ze draaiden er video’s 
met de verhalen van hun grootouders uit de prehistorie van het 
eiland: over werkdagen van veertien, vijftien uur – voor negen 
gulden per week –, over het ‘aanpikken’ van balen van honderd 
kilo of meer, over schouders die op een vreemde manier rood 
en verbrand werden als de mannen zware bielzen moesten sjou-
wen, over de Peru-zalf waarmee ze zich dan moesten insmeren, 
over het ‘stratenmakertje’ dat ze ’s ochtends meekregen: een 
heel brood dat in vieren gedeeld was met een lik reuzel erop. 
‘God had armen en rijken geschapen. Wij hoorden duidelijk tot 
het tweede plan. We verrekten van de armoe. Mijn vader had 
erop gehamerd: zorg dat je werk goed is. Want dan kun je je 
mond open blijven doen.’
 Maar verder was het jarenlang doodstil op het eiland, op het 
geluid van een paar late vogels na. Op het IJ voer een enkel schip 
voorbij. Bij de Duivelsbocht, helemaal in de punt, zat soms een 
eenzame visser. Over de kade, over de dichtgegroeide rails woei-
en oude stukken karton.
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II

Aanvankelijk wist slechts een enkeling van het bestaan van deze 
wereld. Sommige gebouwen waren in een ver verleden al eens 
bewoond geweest, maar die eerste settlers hadden niet goed raad 
geweten met de grote pakhuisruimten. Ze waren weer wegge-
trokken, op zoek naar een betere plek.
 Pas in het begin van de jaren tachtig begon er iets van een per-
manente bewoning te ontstaan. Kunstenaars bouwden ateliers in 
afgeschoten delen van de oude kantine. Het bleken ideale werk-
plaatsen te zijn: licht, hoog, en met een weids uitzicht over het ei-
land en het water daarachter. Edelweiss, zo doopten ze het ge-
bouw.
 Zeven lange jaren bleef het stil. Toen kwamen een paar woon-
wagens het eiland op rijden. Ze hielden stil op het mooiste plek-
je, onder de bomen, vlak bij de dam, een kleine oase tussen de 
stenen en het oudroest. De woonwagens waren groot en goed 
onderhouden, de bewoners begonnen al snel eigen tuintjes aan 
te leggen, de meesten werkten of studeerden in de stad.
 In de lente van het volgende jaar kwamen de Engelsen. Het 
waren jongens die stevig in het leer zaten, bier dronken en trots 
hun tatoeages lieten zien – pijlen, doodskoppen, kruisen of een 
zwart prikkeldraad om de nek. Ze kwamen uit Bradford, een 
grauwe stad waar bijna de helft van de mannen niet werkte en 
waar het iedere zondag oorlog was op het voetbalveld. Aidy, Pa-
trick en Maff wilden op het eiland meer dan alleen pils, rust en 
een beschutting tegen de regen. Hun huis moest een plaats wor-
den voor muziek, een oord van ontmoeting voor alle verworpe-
nen der aarde.
 Dat daar enige activiteit en organisatie voor nodig was, dat 
beseften ze ook. Ze lasten eerst twee oude autobussen aan elkaar. 
Daarin begonnen ze pizza’s te verkopen, en bier. En daarna be-
gon, niemand weet precies hoe, het verhaal van het eiland rond 
te gaan.
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Dat voorjaar werd een tijd vol leven. Met de dag kwamen er nieu-
we bussen en caravans bij. De nieuwkomers zetten tenten op of 
betrokken zelfgebouwde hutten van plastic en afvalhout. Buiten 
de bar kwamen grote tafels. Men begon er maaltijden te serveren. 
Met bier, en bier, en nog meer bier. Uiteindelijk had iedereen in 
de wijde omgeving van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds een half-
literflesje Leeuw-pils in de hand, als een soort infuus aan het li-
chaam verbonden.
 Die fles pils was hun Peru-balsem. Aidy, Maff, Patrick en 
sommige andere bewoners van de bar lieten de fles nooit los. 
Van jongs af aan hadden ze een grote vaardigheid verworven in 
het met één hand verrichten van diverse werkzaamheden, zoals 
het omtrekken van oude caravans, het rechtsjorren van zeilen, 
het sorteren van sloophout en het verwijderen van ongewenste 
bezoekers. Maar wat ze in die eerste weken presteerden sloeg al-
les: in één Big Bang van eenhandige activiteit wisten ze van oud 
ijzer, afvalhout en plastic zeilen de bar uit te bouwen tot hun 
centrum van macht over het eiland: The Last Bus Shelter, beter 
bekend als de Busbar.
 Het was een veelbelovende tijd. Eerst werd voor de Busbar een 
luifel gebouwd. Toen weer een uitbouw. Ten slotte kwam er zelfs 
een bovenverdieping op, ‘het kantoor’, met een trap en een bal-
kon met een heus balkonhek met bolle spijlen, ergens uit een 
sloop gevist. Binnen werd een open haard gemetseld, er werd een 
bar naar binnen gesjouwd, en zelfs een biljart.
 De Busbar groeide zo in een paar maanden uit tot een Palace 
Flophouse après la lettre, en zo ging het ook met veel andere 
bouwsels. Wat verderop verrees een prachtig getimmerde wig-
wam van glimmend hout. Ene Willem bouwde een nog mooier 
huis met geraffineerde niveauverschillen en kleine ramen in het 
dak, met verschillende kleuren hout die samen een mozaïek 
vormden, en met een plank vol boeken. De meeste eilandbewo-
ners bleven echter eenvoudig wonen: een lekkende tent, een uit-
geleefde caravan, een gat in de grond, wat plastic, een paar oude 
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planken, en een leven vol vrijheid en avontuur kon een aanvang 
nemen.

Carly was, samen met Josephine, een van de bewoonsters van 
het eerste uur. Ze had in haar atelier in Edelweiss jarenlang haar 
eigen leven geleid, geschilderd, objecten gemaakt, een blad op-
gericht, vormgegeven en weer ter ziele laten gaan. En ondertus-
sen had ze over het eiland gestaard.
 Jarenlang was er niets dan rust en leegte geweest, en soms, als 
ze op stormachtige novemberavonden aan haar kleine kolenka-
chel zat, het geluid van de wind door de oude kranen. Totdat dat 
voorjaar kwam.
 Carly had altijd gemeend dat zij zo ongeveer tot de onderste 
lagen van de samenleving behoorde. Nu bleek zich onder haar 
vloer een geheel nieuwe, superonderklasse te verzamelen. Onder 
de kantine, die de knsm ooit in haar oneindige wijsheid op palen 
had gebouwd, begonnen zich ook mensen te vestigen: junks, een 
heroïnehoertje dat gitaar speelde en een paar ernstig ontregelde 
alcoholisten. Het meisje vertrok overigens alweer snel: ze werd 
’s nachts door alle mannen gepakt. De anderen bleven.

Toen de immigrantengolf maar niet ophield, begonnen zich 
dorpjes te vormen in deze nieuwe wereld. Wanneer Carly uit 
haar atelier naar buiten keek, lag vlak voor haar, aan het water, 
een hippieachtige kolonie waar vuurtjes brandden en kinderen 
speelden. Een oude ton diende als gemeenschappelijke badgele-
genheid. Het Tripdorpje noemde ze die gemeenschap voor zich-
zelf, ter onderscheiding van de groep die pal onder haar atelier 
woonde en die men op het eiland gewoon aanduidde als de Junks.
 Dan was er het Duitse Driehoekje, een stille groep die alleen 
opviel door een opvallend sterke territoriumdrift en een royaal 
aankoopbeleid. De jongens zag je niet veel, de meisjes schenen 
goed te verdienen met iets goors in een seksclub te Utrecht. Ver-
derop lag het Kabouterdorp, een kolonie van alternatief geklede 
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mensen die tuintjes en hekjes hadden gemaakt en waar zelfs een 
compleet ingerichte huiskamer in de openlucht was ingericht: 
bankstellen, fauteuils, tv, alles stond er, bleekte in de zon en werd 
nat in de regen.
 Aan de andere kant, bij de ingang van het terrein, stonden de 
Founding Fathers, de groep met de keurige woonwagens, de ou-
de elite van de Van Buurens en de VanderBilts, die zich vrijwel 
met niemand bemoeide. Een enkele keer bivakkeerden er gasten. 
Zo strandde er bijvoorbeeld een grote Engelse circusfamilie op 
weg naar Griekenland omdat er problemen waren met een 
vrachtwagen. Man, vrouw, kinderen, potsenmakers, clowns, 
acrobaten, kunsten, toeren, oefeningen, het was een kleine Ro-
verssymfonie waaraan het eiland zich iedere dag vergaapte.
 De Busbar raakte bekend tot op de stranden van Kreta en Por-
tugal. Tussen de bar en de autochtone krakers – die er in het tijds-
begrip van de eilandbewoners al sinds mensenheugenis woon-
den – ging het echter al snel mis. Fietsen werden gestolen, ruiten 
ingegooid en van de veertig kippen die in de collectieve Edel-
weiss-ren rondliepen, was al snel het overgrote deel zoek. Alleen 
in het gebouw van Edelweiss zelf werd nooit ingebroken: de code 
bleef overeind.
 Een enkele keer ging Carly weleens op burenbezoek. Bij James 
bijvoorbeeld, die zwart was en onder haar woonde en die in zijn 
hutje een soort ligbank had gemaakt. Daar kon je op zitten en 
dan kreeg je een kopje thee en een koekje en een goed gesprek. Er 
was ook nog een ander barretje naast de deur, de Busstop, waar 
geen drank verkocht werd, maar alleen appelsap en pannenkoe-
ken. De Trippers kwamen er vaak, de mensen van Edelweiss 
soms ook.
 Maar meestal bleef ze boven en van daaruit zag ze langzaam 
de avond over het eiland vallen, totdat het pikdonker was en ze 
alleen nog maar de tientallen vuurtjes kon zien, en een paar vage 
schimmen. Dan hoorde je alleen nog maar geluiden: het eeuwige 
geloop, geblaf en soms, ’s nachts, een gil – maar dat stoorde haar 
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