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De Betrouwbare Mannetjes
De zorgen van een ‘naïeve sukkel’

fessorwas aan de VU. En ook zijn andere
helden komen voorbij. David Brooks,
JérômeHeldring, Francis Fukuyama. En
natuurlijk Bach. Altijdmaar Bach. Die
acht hij zelfs noodzakelijk voor zijn
‘geestelijke hygiëne’. Vanaf zijn 9de
spreekt hij urenmet zijn vader over de
componist en speelt hij hemopde
dwarsfluit. Op zijn 20stewordt de fluit
ingeruild voor de piano en inmiddels
speelt hij Johann Sebastian op zijn
pronkstuk, eenGrotrian-Steinweg uit
1923. ’Ik lees ook heel veel over piano-
bouw. Ik betreur het ten zeerste dat pia-
nowinkels failliet gaan.’
Ineens zijnwe er. Samenmet de

BMW’s en Audi’s draaienwe het terrein
vanHotel De Bilderberg op. En in alle
opwinding en gezelligheid zijnwe hele-
maal vergeten het over dat vermale-
dijde eurodebat te hebben. Arend Jan is
de lulligste niet. Anders halenwe hem
morgen toch gewoonweer op?

En dus staanwe de volgende ochtend
weer op de oprijlaan als een uitzinnige
Boekestijn op ons af komt lopen. ‘Jezus,
wat heb ik hard gewerkt.’ Hij lacht. ‘Ik
hoorde bij de laatste vijf die ze de bar
uitmoestenwerken. Stond ik daarmet
een paar ondernemers te praten over
het onderwijssysteem inNederland. Ra-
zend interessant. En iedereenwas er
hoor. Ruding, Lubbers. Echt geweldig.’
Hij start demotor. ‘Ik benwelmoe

hoor’, waarschuwt hij. Een gekrulde
mondhoek verraadt een binnenpretje.
‘Als ik daar gisteren zo aan kom rijden
en ik zie al die auto’s, dan denk ik: daar
geven zewel erg veel geld aan uit. Deze
is natuurlijk heelmooi,maarwel acht
jaar oud. Daar krijg je nog geen 4.000
euro voor. Ik voelme gewoonhetmeest
thuismet ouwe rotzooi. Dat heb ik van
mijn vader. Toen ik jongwas, kreeg ik
een oude fluit vanmijn ouders. Pas toen
mijn vadermerkte hoe goed dat ging,
zei hij: jongen, we gaan naar Amster-
damendan gaanwe voor jou een zilve-
ren fluit uitzoeken. Ik konm’n geluk
niet op. Eigenlijk een heelmooiemanier
van opvoeden.’We voelen onsmeteen
weer thuis,maar als we Arend Jan in de
buurt van Bunnikweg zien dommelen,
stellenwe voor tochmaar een kopje kof-
fie te gaan drinken.
Het AC Restaurant ismatig gevuld,

ondanks een lopend buffet.We nemen
plaats nabij het ‘Business Center’ en on-
der het genot van saucijzenbroodjes
(DBM) en een chocolademuffin (AJ)
complimenterenwe hemmet het essay
over Europa dat hij schreef voor de Raad
vanMaatschappelijke Ordening.

Petje af.
‘Ja, ik ben zelf ook tevreden. Dat is kwali-
teit hè? Vind je niet? Dat is toch de rol
van intellectuelen, dat je probeert om
met de kennis die je hebt dingen inzich-
telijk temaken. Ikword vast weggezet
als eurofiel. Terwijl, ik was destijds tegen
de euro en had daar goede argumenten
voor.Maar nuwe erin zitten, is eruit
stappen het stomstewatwe kunnen
doen.’

Wij vinden het debat al een tijdje
niet zo gezellig meer.
‘We leven in een hyperboolcultuur.We
hebben een klimaat geschapenwaarbij
het wel lijkt of argumenten nietmeer
tellen. Iemand als Ewald Engelen, die
een begaafde jongen is, gebruikt voort-
durend viezewoorden omzijn argu-
menten kracht bij te zetten. Ik ben geen
burgermannetje,maarmijn vader zei al
opmijn 12de tegenme: dat kun je doen,
maar dat gaat afleiden. Ikmengme in
het debat omdat ikme zorgenmaak. Ik
heb een boodschap over Europa. En ik
heb zuivere intenties. Ik benmisschien
een naïeve sukkel,maar ik hoop echt
datwe een normaal debat kunnen krij-
gen.’

De mensen zijn boos, Arend Jan.
‘Ik kom ze veel tegen, de boze blanke
burgers. In debatcentra. Het ismoeilijk
ommet diemensen te praten.Wat ik
ook zeg, ik ben een eurofiel. Natuurlijk,
ik begrijp de boosheid. De eurozone is
geen optimaal valutagebied.We hebben
er een ongelooflijke puinhoop van ge-
maakt. Dus het eerstewat jemoet zeg-
gen is: dit verdient niet de schoonheids-
prijs. Maarwemoetenwel proberen het
te repareren. Kijk,Wilders kiest de optie
dat hetmisgaat en ik zeg: het komtmis-
schien toch nog goed. Hetmenselijk
voorspellingsvermogen is gering. En
voor economen geldt dat helemaal. De
dynamische effecten van economische
integratie of desintegratie kunnenwe
helemaal niet berekenen.’

Dus het zou net zo goed kunnen dat
het paradijs uitbreekt als we eruit
stappen?
‘Ik word heel boos alsmensen dat zeg-
gen. Da’s gewoonniet waar. Net zomin
als dat er dan oorlog uitbreekt. 70 pro-
cent van onze export gaat naar EU-lan-
den. Omdaar zomaar uit te stappen, dat
is een heel wilde gedachte, toch?’

Wij lazen anders dat rapport dat
Geert Wilders had laten maken...
‘Zo’n rapport, dat is je reinste rattenvan-
ger vanHamelen! Goebbels kan er nog
wat van leren. De kern van dat stuk is
dat als we uit de gemeenschappelijke
markt stappen, die EU-lieverdjeswel zul-
len zeggen: nou, prima, die producten
van jullie willenwij nog steedswel ko-
pen. Dat is een rare veronderstelling.
Dan ontstaat een heel ander krachten-
veld.Wat ik zeg, heeft ook allemaal niks
metwetenschap temaken, het zijn ge-
woon logische, rustige opmerkingen.
Nederlandwas een tijdje soeverein, in
het interbellum. Nou, datwas een
slechte ervaring. Dat verbaastme ook zo
vanmannen als Engelen en Baudet, die
kiezen voor een heel a-historische bena-
dering. Frits Bolkestein heeft hetmooi
gezegd: er zijn slechts twee lampen die
het pad van de staatsman verlichten, de
geschiedenis en de rede.’

Arend Jan doceert. We nemen nog
een bakkie.
‘Richelieu zei in de 17de, 16de eeuw al:
het grote Franse belang, de raison d’état,
is dat wij de vorming vanDuitsland
moeten voorkomen. Het zijn begaafde
mensen, Bach, Beethoven, weet ik niet
allemaal. Als al die Duitse staatjes zich
zouden verenigen, zou het land gewoon
te groot zijn omdemacht in Europa te
balanceren. En dat is gebleken.’

Maar de Fransen hoeven zich toch
ook niet te schamen. Rimbaud, De-
bussy, Patricia Kaas...
‘Als je de Franse elite dronken voert, zeg-
gen zewat ze denken en dan voel je dat
ze eenminderwaardigheidscomplex
hebben.Want die Duitsers zijn zo knap
en diewerken zo hard, diemaken
BMW’s enMercedessen enwij hebben
maar Renaults en Citroëns. Die balen
daarvan. Het is tussenDuitsland en
Frankrijk zo vaakmis gegaan: de Frans-
Duitse oorlog in 1870, de Eerste en
TweedeWereldoorlog.Was het dus niet
een geweldig idee van de founding fa-
thers van Europa ommet economische
samenwerking Frans-Duitse verzoening
te realiseren en dat Duitse gewicht te
verankeren in een Europese inbedding?’

Maar geldt dat nu nog?
‘We hebben een nationalistische hausse,
terwijl er geopolitiek gezienmeer dan
ooit samenwerking nodig is. Dat is toch
raar? Er komenbusladingen rijke Chine-
zen naar Nederland. Die kopen alles, ze
kopen zelfs piano’s.Weet je wel, zo’n pi-
ano als die vanmij, dat vinden ze bijzon-
der en die kopen ze en sturen ze dan
naar huis. Nou, in eenwereldwaarin Eu-
ropa zoveelmacht aan het verliezen is
en Amerika zich terugtrekt, zou ik zeg-
gen: samen staanwe op zijnminst ster-
ker. Ik praat natuurlijk als een suffe in-
tellectueelmet allemaal argumenten en
zo enmensen vinden het vast allemaal
niks,maar ik geloof erwel heel erg in.’

Ach, kondenwemaar de hele dagmet
z’n drieën hier in het AC-restaurant blij-
ven.Maar ookwij zien dat het harde
werken zijn tol begint te eisen. Tegen zo-
veelmoeheid kan geenmuffin op. Dus
zettenwe koers richting Leiden. Terwijl
links en rechts auto’s passeren, vult Boe-
kestijn de stilte: ‘Ik zalmaar gewoon op-
biechten: ikwerk altijd. Dat komt door-
dat ik al die buitenlandse krantenwil
bijhouden. En ik lees boeken en ik
schrijf. Dat kostmeer tijd dan ik heb.’

‘Ik heb nu een beter leven dan als Ka-
merlid.Met die buitenlandcolumn. Dat
is eigenlijk veel leuker. Moeilijker ook,
want het buitenland is groot. Je blijft le-
zen, je blijft schrijven. En die column
moet goed zijn. Soms gaat het ookwel
eens niet goed, dan is schrijven echt een
tortuur. In Nederland is de intellectueel
een bedreigde diersoort. Een sukkel die
boeken leest. Mensen in de buurt keken
opnaarmijn vader. Nu ben je als je aan
de universiteit werkt bij wijze van spre-
ken alweer een beetjemislukt. Het is
ook niet zo dat Paul Scheffer of Bas
Heijne hier grotemeneren zijn.We heb-
ben in dit land niet zo’n duidelijke cul-
tuurmet denkers, hè?’

We staan in een kijkersfile en Arend
Jan staart naar het ongeluk op de an-
dere rijbaan. ‘Ach, ik ben een dromer,
dat is niet goed als je automoet rijden.’

Betrouwbare Mannetjes Melle Run-
derkamp en Simon Hendriksen leve-
ren doorgaans een handzame me-
ning. Deze keer tekenden zij die van
historicus Arend Jan Boekesteijn op.
Twitter @Betmannetjes
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Regelmatig op radio en tv

A
rend Jan Boeke-
stijn (Amstelveen,
1959) is expert op
het gebied van de

geschiedenis van de Euro-
pese integratie. Hij stu-
deerde geschiedenis en
politieke wetenschappen
aan de Vrije Universiteit en
is sinds 1989 verbonden
aan de Universiteit
Utrecht. Tussen november

2006 en november 2009
was hij Kamerlid namens
de VVD. Boekestijn geeft
door het hele land lezin-
gen, schrijft buitenland-
columns voor Elsevier en
is regelmatig te gast in ra-
dio- en tv-uitzendingen.
Hij werkt aan zijn derde
boek, Een onvolkomen

unie, over Europa en de
eurocrisis.
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