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Voor Jo, mijn Persoonlijk Aszustent en subject van ‘de allerbes-
te beslissing die ik ooit heb genomen’. Met dank en erkentelijk-
heid en duizendmaal excuus voor al het extra werk dat dit weer
met zich mee gaat brengen...





De dwaas waant zich wijs, 
een wijs man weet dat hij zelf de dwaas is.

As You Like It, v, 1

Het verleden zit geen moment stil.
Jonathan Meades, 2014
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Hoofdstuk een

Showbizzmemoires vormen niet per se prettige leesstof. Een
chronologische opsomming van successen, fiasco’s en blinde-
lings ingeslagen zijwegen naar nieuwe terreinen is op zichzelf
al tamelijk saai. Daarnaast zit je met het probleem hoe je be-
schrijvingen van vak- en tijdgenoten moet inkleden:

‘Ze was een genót om mee samen te werken, ongelóóflijk
geestig en altijd even opgewekt en tactvol. Iedereen die haar
kende, adoréérde haar.’

‘Ik was volkomen gefascineerd door zijn talent, hoe jalóérs-
makend hij excelleerde in alles wat hij ondernam. Hij had een
bepaalde luminositeit, een zekere transcendentie.’

‘Ze maakte altijd tijd voor haar fans, hoe opdringerig die
soms ook konden zijn.’

‘Wat een volmáákt huwelijk hadden die twee, en wat een
ideále ouders waren het. Een gouden koppel.’

Het bovenstaande zou een in alle opzichten accurate karak-
terschets kunnen zijn van acteurs, tv-presentatoren of regis-
seurs, waarbij ik alleen hun seriële veelwijverij, hun chronische
huiselijk geweld, orgiastische sm-fetisjen en adembenemende
inname van drank, poeder en pillen onvermeld liet.

Mag ik me ongenadig, schroeiend openhartig uitlaten over
andermans leven? Me ongenadig, schroeiend openhartig uitla-
ten over mijn eigen leven vind ik geen probleem, maar ik heb
het gewoon niet in me om op straat te gooien dat, ik noem
maar iemand, producer Ariadne Bristowe een vals en vilein
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takkenwijf is dat om de haverklap onschuldige assistenten de
laan uit stuurt, enkel omdat hun blik haar niet aanstaat; of dat
Mike G. Wilbraham eerst de geluidsman moet pijpen terwijl
hij de assistent-cameraman bevingert voor hij er überhaupt
over piekert om zich voor een bepaalde scène te prepareren. Al
die dingen zijn waar, natuurlijk, maar gelukkig bestaat Ariadne
Bristowe niet en Mike G. Wilbraham evenmin. OF TOCH...?

De acteur Rupert Everett slaagt er in zijn autobiografische
werk in om bijtend te zijn op wat je een Twee Diersoorten-
manier zou kunnen noemen: honds én kattig. Het resultaat is
hilarisch, maar ik ben veel te beducht voor wat anderen van me
vinden om zo te kunnen schrijven. Dat gezegd hebbend, kan ik
beide delen van zijn autobiografie/memoires van harte aanbe-
velen: Red Carpets and Other Banana Skins en Vanished Years. Idea-
le lectuur voor vakanties en feestdagen.

Maar goed, nu moet ik bedenken hoe ik dit derde relaas van
mijn leven aan je ga presenteren. Ik ben de eerste om te erken-
nen dat het uitbrengen van dit boek zo ijdel en narcistisch is als
maar kan: het dérde deel van mijn levensverhaal? Er zijn legio
volstrekt verdienstelijke ééndelige biografieën van Napoleon,
Socrates, Jezus, Churchill, ja, zelfs Katie Price. Met welk broek-
besmeurend recht meen ik een vermoeid lezerspubliek te mo-
gen lastigvallen met nóg een stroom anekdotes, muize- en be-
kentenissen? Het eerste deel was een terugblik op mijn
jongensjaren, het tweede een kroniek van mijn studietijd en de
fortuinlijke aaneenrijging van omstandigheden die ertoe heeft
geleid dat ik van toneel, tv en schrijven mijn stiel heb kunnen
maken. Tussen het einde van dat tweede boek en nu, dit mo-
ment, het moment dat ik deze zin typ, ligt een kwarteeuw van
rondwemelen op radio en tv en in films, van schrijven, op di-
verse manieren in de problemen raken, me ontpoppen als re-
presentant van een psychische aandoening, Twitter, homosek-
sualiteit, atheïsme, irritante alomtegenwoordigheid en elke
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activiteit waarmee je mij maar in verband wilt brengen.
Ik ga ervan uit dat jij, omdat je dit boek hebt opengeslagen,

min of meer weet wie ik ben. Ik ben me terdege bewust – hoe
zou ik dat niet kunnen zijn? – dat als je bekend bent, iedereen
altijd een mening over je heeft. Zo zijn er mensen die spontaan
over hun nek gaan als ze mij zien. Ik lees geen kranten en word
op straat niet gewelddadig bejegend, maar ik weet best dat heel
wat Britten, en elders in de wereld zal dat niet anders zijn, me
verwaand, aandachtsgeil, nep, zelfingenomen, opgeblazen,
pseudo-intellectueel en ondraaglijk irritant vinden: onuit-
staanbaar, om kort te gaan. Daar kan ik heel goed in komen.
Anderzijds zijn er ook mensen die me goedbedoeld met hun
onstuimige enthousiasme het schaamrood naar de kaken ja-
gen; ze bedelven me onder lof en schrijven me eigenschappen
toe die naar het goddelijke neigen.

Dit moet geen boek worden waarin ootmoed de boventoon
voert. Over eind jaren tachtig en begin jaren negentig valt een
hoop te vertellen, en de manier waarop ik dat doe zal wellicht
enigszins meanderend op je overkomen. Mijn oogmerk is dat
er tijdens al dat gespring van de hak op de tak een chronolo-
gisch verhaal ontstaat. Onvermijdelijk zul je anekdotes over
het privéleven van deze of gene tegenkomen, maar het gaat me
erom je een inkijkje te geven in míjn privéleven, niet in dat van
anderen. Ik acht mezelf onbekwaam in het leiden van een nor-
maal leven. Misschien is dat de reden voor mijn onvergeeflijke
hybris om de mensheid een derde autobiografisch boek aan te
doen. Misschien vind ik hier eindelijk mijn leven, in dit struik-
gewas van woorden, iets wat me kennelijk niet lukt buiten de
cocon waarin ik nu, al schrijvende, verkeer. Ik, een toetsen-
bord, een muis, een beeldscherm en verder niets. Alleen plas -
pauzes, espresso’s en af en toe een snelle blik op mijn Twitter-
pagina en mijn inbox. Ik kan dit uren achtereen doen, in mijn
eentje. Zó in mijn eentje dat mijn stem, als ik iemand moet bel-
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len, vaak schor en krakerig klinkt omdat ik dagenlang geen
mens heb gesproken.

Goed, op weg nu; waarheen?
Dat gaan we samen ontdekken.
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Waar waren we gebleven?

Ik heb een terugkerende droom. Om drie uur ’s nachts wordt
er aangebeld. Ik sleur mezelf uit bed en druk op de intercom.

‘Meneer, politie. Wilt u ons binnenlaten?’
‘Zeker, zeker.’ Ik zoem de heren binnen. Een reeks aan-

klachten die ik maar half versta wordt me psalmodiërend toe-
gezongen. Ik word gearresteerd en in de boeien geslagen. Het
gaat heel gehaast en plotseling, maar ook volkomen gemoede-
lijk. Een agent vraagt of hij met me op de foto mag.

Cut (zoals dromen zo filmisch doen) naar een rechtszaal,
waar een aanzienlijk minder meelevende rechter me veroor-
deelt tot een halfjaar dwangarbeid. Hij noemt het stuitend dat
iemand die zoveel beter zou moeten weten zo’n stom delict
heeft gepleegd en zo’n deplorabel voorbeeld geeft aan beïn-
vloedbare jongeren die geheel ten onrechte wellicht naar hem
zouden opkijken. De rechter betreurt het dat hij me maar een
halfjaar kan geven, zegt hij, maar hij moet zich aan de wettelij-
ke strafmaat houden.

Onder gejuich en gejouw word ik via de politiecellen een
overvalbusje in geleid; het blijkt luxueus ingericht en rijk voor-
zien van kristallen glazen, ijsemmers en een verbluffend assor-
timent sterkedrank.

‘Ik zou het er maar van nemen, Stephen. Voor jou voorlopig
geen neutjes meer.’

Ik arriveer bij het huis van bewaring. Alle gedetineerden
staan me op te wachten. Hun welkom is oorverdovend en
klinkt allerminst dreigend.
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Een enorme eetzaal. In een gigantische wide shot zet ik me neer
om te gaan eten, à la Cody Jarrett/James Cagney in White Heat.
Dan zien we mij in mid-shot achter mijn etensblad, koeltjes en on-
verstoorbaar als Tim Robbins’ leeftijdloze Andy Dufresne.

Het is duidelijk dat ik niet in de bak zit vanwege een vreselijk
seksueel of financieel vergrijp dat me slaag en pesterijen van
mijn medegedetineerden zal opleveren. Ik heb iets gedaan wat
niet mag, wat ‘de samenleving’ afkeurt, maar door criminelen
en zelfs de politie geamuseerd wordt vergoelijkt.

Kranten worden bij me weggehouden. Ik zou er maar van uit
mijn doen raken, krijg ik te horen. Heel vreemd allemaal.

Ik krijg bezoek van vrienden. Die blijven altijd aan de andere
kant van het scherm. Hugh en Jo Laurie. Mijn eerste geliefde
Kim Harris. Mijn literair agent Anthony en mijn theateragent
Christian. Mijn zusje en personal assistant Jo. Ze houden iets
voor me achter, maar ik voel me senang in de gevangenis en
heb juist met hén te doen, want zij moeten terug naar de wereld
van biznizz en druk-druk-druk.

Ik boen de gang met een elektrisch wrijfapparaat. Het heeft
twee draaiende schijven voorzien van licht schurende pads. Ik
vind het leuk om het apparaat als een drilboor vast te houden,
de weerstand onder me te voelen, hoe ik moet zorgen dat het
niet uit mijn handen vliegt terwijl het als een gretige hond aan
de riem trekt. De vloer blinkt als een spiegel. Ik ben helemaal in
mijn knollentuin.

Een ouwe vent komt op me toegelopen, hoestend achter zijn
stijf gerolde shagje, dat op en neer wipt als hij praat. Hij heeft
een brief zien liggen in de kamer van de directeur, die hij dage-
lijks pledget en schoonmaakt. Mijn detentie is verlengd. Ik
kom hier nooit meer weg.

Ik vind het prima. Heel prima.
Ik word wakker, of de droom sputtert uit of gaat over in iets

vreemds en geks en anders.
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Echt een verhaal om droomduiding op los te laten. Mijn da-
gelijks leven is een gevangenis, dus zou een echte gevangenis
een bevrijding betekenen. Dat zou de flitspitch zijn, zoals ze in
Hollywood zeggen. Ik ben iemand die, net als heel veel Britten
van een bepaalde stand, vrijwel vanaf de wieg geïnstitutionali-
seerd is. Kostschool gaat over in Oxbridge-colleges die over-
gaan in het rechtswezen of de bbc , of, voor anderen, in regi-
menten of oorlogsschepen of het Lager- of Hogerhuis of een
koninklijk paleis of Albany of de clubs aan Pall Mall en 
St James’s. Heel masculien allemaal, heel Angelsaksisch (van
tijd tot tijd lieten ze een Jood of twee toe – racisme is immers
vulgair), allemaal heel gezellig, absurd en uit de tijd. Als je echt
een inkijkje wilt in deze wereld in zijn laatste gloriejaren, vlak
voor mijn geboorte, lees dan de eerste acht of negen hoofd-
stukken van Moonraker, een James Bond-boek, maar met een
begin dat tegelijkertijd hilarisch, messcherp geobserveerd,
kwijlwaardig ambitieus en kippenvel bezorgend spannend is.

In mijn tweede boek met jeugdherinneringen, De collegejaren
(eerder verschenen als De Fry Kronieken), en daarvóór in Een jon-
gensleven doe ik de observatie dat ik kennelijk al mijn hele leven
geobsedeerd ben door ‘erbij horen’. Voor de helft, schrijf ik in
Een jongensleven, hunker ik ernaar om deel uit te maken van de
groep; voor de andere helft hunker ik er juist naar om dat níét
te doen. Al die clubs waarvan ik lid ben – zes zogenoemde he-
renclubs en Joost mag weten hoeveel Soho-stijl mediakroegen
– zijn een duidelijk bewijs van een ziel op zoek naar zijn plekje
in de Britse samenleving. Misschien is de gevangenis wel de ul-
tieme plek voor mensen zoals ik.

‘Dat is nou geïnstituusjonaliseerd zijn,’ zegt Morgan Free -
man/Red in The Shawshank Redemption, de lievelingsfilm van el-
ke sterveling op aarde.

Ik ben huiverig voor interpretaties. Ik weiger mijn leven en
mijn motieven te interpreteren, want daarvoor ben ik niet ge-
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kwalificeerd. Doe jij dat maar, als je het niet laten kunt. Wel-
licht vind je mij en mijn levensverhaal weerzinwekkend, fasci-
nerend, illustratief voor een voorbije tijd, kenmerkend voor
een groep die door de tijd is ingehaald. Er zijn allerlei manieren
om naar mij en mijn verhaal te kijken.

Als je iemand wilt vervelen, moet je hem je dromen vertel-
len. Volgens mij ben ik niet helemaal goed begonnen. Ik ver-
zoek bij voorbaat om coulance, want al wil ik niet claimen dat
deze memoires ook maar iets experimenteels hebben, ik wil je
vragen voorbereid te zijn op enig heen en weer springen in de
tijd. De ervaring van het schrijven over deze periode in mijn le-
ven heeft zelf iets van een droom: onverwacht, bizar, weerzin-
wekkend, beangstigend, ongelooflijk, en zowel glashelder als
gekmakend versluierd. Het is, denk ik, mijn taak in deze verre
van goddelijke komedie om als Vergilius te fungeren voor
jouw Dante, je zo koersvast en teder als ik kan te leiden door de
ringen van mijn persoonlijke hel, vagevuur en hemel. In wat
hier volgt zal ik proberen de waarheid zo getrouw mogelijk
weer te geven; interpretaties, en motivaties in het algemeen,
laat ik over aan jou.
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Deugt niet, 
maar hij bedoelt het goed

Nu zit ik ook nog met het probleem dat ik in het diepe moet
springen alsof je al op de hoogte bent van mijn voorgeschiede-
nis...

Bertie Wooster, de held en ik-figuur van de Jeeves-verhalen
van P.G. Wodehouse, placht aan het begin van een nieuw boek
een mededeling aan de lezer te doen in de trant van: ‘Als jij zo’n
trouwe lezer bent die bekend is met eerdere episodes in mijn
leven, zoals opgetekend in Een jongensleven en De collegejaren, is
dit misschien een goed moment voor wat klusjes in huis – een
ommetje maken, de kat wassen, de berg achterstallige mails in
je inbox wegwerken enzovoort – terwijl ik de nieuwe aanwas
bijpraat over mijn levensverhaal tot nu toe...’ Alleen zou hij het
natuurlijk niet hebben over Jongensleven of Collegejaren, maar
over, zeg, Het Blazoen van de Woosters of Bravo Jeeves! Ook is het
zeer onwaarschijnlijk dat hij het over inboxen zou hebben.
Maar je snapt wat ik bedoel.

Er is een kansje dat je de twee voorlopers van het boek dat je
nu in handen hebt al kent; in dat geval kan ik me voorstellen dat
je ongeduldig met je voet zit te tikken bij het idee dat ik de niet-
ingewijden over al die uitgesleten paden ga voeren. ‘Ja ja, dat
weten we allemaal al, schiet eens óp, man,’ meen ik je in de ver-
te te horen monkelen. ‘Kom eens met wat nieuws. Sappige ver-
halen. Schandalen. Showbizz. Drugs. Zelfmoord. Achterklap.’

Als ik iemand spreek bij zo’n ongemakkelijk wijn nippend
onderonsje dat altijd voorafgaat aan een etentje of iets derge-
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lijks, krijg ik wel eens te horen hoe enorm die persoon genoten
heeft van dit of dat boek van mij. Allemaal heel leuk en aardig,
maar ook een tikje gênant: ‘Je weet nooit wat je moet zéggen,’
zoals Agatha Christies alter ego, de successchrijfster Ariadne
Oliver, regelmatig verzucht. Maar goed, een uurtje of zo later,
inwendig verwarmd door een vineus glas of drie, begin ik een
of ander verhaal, zoals men bij een etentje pleegt te doen. Van-
uit mijn ooghoek zie ik dezelfde persoon die eerder mijn boek
de hemel in prees het uitschateren en verraste kreten slaken bij
de clou. Terwijl hij de tranen van dweperige joligheid uit zijn
ogen wist, denk ik bij mezelf: Huh? Exáct datzelfde verhaal
staat woord voor woord in het boek waarvan hij eerder van-
avond zei dat hij er zo van had genoten! Ofwel had hij gelogen
dat hij het überhaupt had gelezen, wat we per slot van rekening
allemaal wel eens doen – het is zoveel makkelijker boeken níét
te lezen, zeker boeken van vrienden – óf, en dat is even waar-
schijnlijk, zo niet waarschijnlijker, hij heeft het wel gelezen en
is nagenoeg alle details vergeten.

Wat je naarmate je ouder wordt van een boek bijblijft is een
geur, een smaak, een vluchtige stoet impressies en personages,
aangename en minder aangename. Daarom heb ik geleerd me
niet beledigd te voelen. Je schrijft niet in de verwachting dat el-
ke zin onuitwisbaar in het geheugen van je lezer gegrift blijft
staan.

Zulke geheugenhiaten zijn beslist geen vloek; integendeel,
ze zijn eerder een zegen. Als lezer krijgen we iets weg van het
door Guy Pearce gespeelde personage in Memento, maar dan
zonder bijkomend gevaar voor lijf en leden. Iedere dag is een
nieuw avontuur. Elke keer dat je iets leest is het alsof je het voor
het eerst leest. Althans, bij recent gelezen boeken. Ik herinner
me bijna woordelijk de Sherlock Holmesen, Wodehouses,
Wildes en Waughs die ik als kind heb verslonden (om maar te
zwijgen van de Bigglesen, Enid Blytons en Georgette Heyers),
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maar vraag me niet naar de plot van het laatste boek dat ik heb
gelezen. Terwijl dat toch een verdraaid goed boek was: De Fink -
ler-kwestie van Howard Jacobson, bekroond met de Booker
 Prize. Ik had het meteen bij verschijning moeten lezen, maar ik
loop hopeloos achter wat eigentijdse fictie betreft. Tegen-
woordig lees ik vrijwel uitsluitend biografieën en boeken over
geschiedenis en wetenschap. Een maand of drie geleden heb ik
De Finkler-kwestie na het van begin tot eind gelezen te hebben
zeer voldaan dichtgeslagen. Het staat me bij dat er veel te la-
chen viel, dat er sprake was van een (racistische?) straatroof en
van een hoop buitengewoon slimme en boeiende uitspraken
over antisemitisme en ander heerlijk en hevig intelligent proza.
Maar op de naam Finkler en die straatroof na zou ik je werke-
lijk niet kunnen vertellen wat er in dat boek gebeurt, alleen dat
ik het heel goed vond. Ik ben de leeftijd ver voorbij dat verha-
len en zelfs exacte zinnen en dialogen blijven hangen.

De trap van de begane grond naar de etage van Holmes en
Watson in Baker Street 221b telt zeventien treden, het Edict
van Nantes is in 1685 herroepen en de Slag bij Crécy vond
plaats op 26 augustus 1346 (dat is makkelijk te onthouden, want
op die dag is mijn vader jarig). Deze en allerhande andere nut-
teloze weetjes kan ik afratelen zonder Wikipedia aan te roe-
pen. Letterlijke uitspraken van Holmes, Jeeves, Mr Micawber
en Gimlet (Biggles’ evenknie bij de commando’s) schieten me
moeiteloos te binnen, met name de gewoonte van de Frans-
Canadese soldaat ‘Trapper’ Troublay om elke keer als het even
tegenzit ‘Sapristi!’ te sissen.

Ik heb thuis nog een bijna complete verzameling van de wer-
ken van kapitein W.E. Johns, de geestelijke vader van Biggles
en Gimlet (en van hun vrouwelijke tegenhanger, de toffe en
heldhaftige ‘Worrals van de wa a f ’). Een bevredigend rijtje (in
mijn kast althans, niet per se in volgorde van uitgave) vormen
drie Gimlet-boeken: Gimlet Lends a Hand, Gimlet Bores In en Gim-
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let Mops Up. De homoseksuele dubbelzinnigheid druipt ervan
af. Zelfs Monty Python kon daar nog een puntje aan zuigen, al
moest ik zo onbedaarlijk lachen om hun parodie Biggles Flies
Undone in een van de Pythonboeken dat ik het met een hevige
astma-aanval moest bekopen. Ik verzin dit niet. Juist het feit
dat ze die boeken overduidelijk met hetzelfde oog voor stijl en
maniertjes hadden gelezen als ik maakte dat ik achterover
klapte, verrukte fietsbewegingen maakte en even later als een
zieltogende emfyseemlijder naar adem lag te happen. Waar-
mee ik eigenlijk wil zeggen dat ik over een jaar of zo het ge-
noegen zal smaken Howard Jacobsons boek met een geheel
frisse en verraste blik te herlezen.

Laatst wees een van mijn vrienden me erop hoe absurd het is
dat mensen zo zelden boeken herlezen: naar een muziekstuk
dat je mooi vindt luister je toch ook niet maar één keer? Maar
goed, klaar nu. Je brengt me van mijn à propos. Het hele punt
van dit hoofdstuk is om eventuele niet-ingevoerden bij te pra-
ten over la Vie Fryesque. Wie dit leest en ook mijn eerdere po-
gingen tot autobiografie onder ogen heeft gehad, is gewaar-
schuwd: ik ga mezelf herhalen en hier en daar mogelijk zelfs
tegenspreken. Wat ik me nu herinner kan anders zijn dan ik me
vijf of tien jaar geleden herinnerde. Als je vindt dat je voldoen-
de op de hoogte bent van mijn leven tot en met De collegejaren
en geen behoefte hebt aan een samengevatte samenvatting,
skip dan gerust van de ene pijl naar de andere of leg dit boek
neer en ga aan de slag met al die losse klusjes, of ga eindelijk
eens die serie kijken die iedereen blijkbaar heeft gezien behal-
ve jij. Ondertussen zal ik proberen in marstempo de relevante
feiten uit mijn levensverhaal tot nu toe uit de doeken te doen.

Je kunt natuurlijk ook, bedenk ik nu, dit boek onmiddellijk
wegleggen en Een jongensleven en De collegejaren downloaden of
in de boekwinkel aanschaffen, ze in die volgorde tot je nemen
en jezelf en mij al dat geherhaal besparen, maar ik wil niet inha-

22



lig lijken. Die nare, schraperige koopmansgeest, daar staan we
boven.

p

Goed, vanwaaraf pak ik de draad op? Waarvandaan pak ik de
draad op? Vanwaarvandaan pak ik de draad op? De Britse jour-
nalist Alistair Cooke, vooral bekend van zijn reportages vanuit
Amerika voor de bbc , vertelde me ooit dat hij als jong broekie
bij de legendarische C.P. Scott van The Manchester Guardian een
tekst had ingediend waarin de term ‘vanwaar vandaan’ voor-
kwam.

‘Zeg eens, ventje,’ vroeg Scott, met twee nijdige vingers op
het gewraakte zinsdeel tikkend, ‘wat betekent het woord “van-
waar”?’

‘Eh... waarvandaan?’
‘Juist! Je hebt dus “waarvandaan vandaan” geschreven. Tau-

tologie. Ga het verbeteren.’
Cooke was zo onverstandig om weerwoord te geven.

‘Shakespeare en Fielding gebruikten ook regelmatig “vanwaar
vandaan”.’

‘Nou, dat hadden ze niet gedaan als ze voor de Manchester
fucking Guardian hadden geschreven,’ beet Scott terug.

Enfin. Terwijl de anderen aan het klussen zijn, pak ik voor
wie zojuist is aangeschoven de draad op. De rest pikt die wel
weer op vanwaar ik hem heb losgelaten. Klinkt niet helemaal
correct, maar goed, Scott wist vast waar hij het over had.

Na meermaals van school te zijn getrapt belandde onze held (ik
heb het nu over mij, niet over Alistair Cooke of C.P. Scott; ik
probeer een alinea in de stijl van Christopher Isherwood/Sal-
man Rushdie, waarbij ik naar mezelf verwijs in de derde per-
soon; zo klaar, ik beloof het) na een puberteit doordrenkt van
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dommigheden, weltschmerz, hartverscheurende kalverliefde
en een korte periode van hersenloos zelfbedrog en chronische
vergrijpen – belandde zoals ik zeg deze doortrapte, hondsbru-
tale, achterbakse en van eigenwaan bulkende idioot achter de
tralies vanwege creditcardfraude en verkeerde hij – nog niet
eens meerderjarig – op het randje van levenslang mislukt, ge-
detineerd, uitgekotst door zijn familie en voor galg en rad en
aan lagerwal. Op een of andere manier wist hij zich daaruit te
werken, zijn schooldiploma te halen en een beurs voor Cam-
bridge in de wacht te slepen. Althans, niet op ‘een of andere
manier’, het lukte hem dankzij de dubbele weldaad van einde-
loos liefhebbende ouders en zijn eigen verlate constatering dat
hij studeren eigenlijk heel, heel leuk vond en er niet aan moest
denken een gedegen opleiding mis te lopen, vooral een die zich
afspeelde te midden van de stenen en torens en courts van Cam-
bridge, waar helden als E.M. Forster, Bertrand Russell, G.E.
Moore, Ludwig Wittgenstein, Alfred Tennyson en William
Wordsworth zich vermeiden met luchtig spel, duchtig blok-
ken, lyrische samenkomsten, sentimentele vriendschappen en
semi serieuze sacra conversazione: op haardkleedjes ernstige en
intellectueel aansprekende essays lezen onder het genot van
toast met ansjovis of sardientjes en de bepotelingen van dons
die vers bloed rekruteerden voor mi6 of de kgb .

Dat Jonathan Miller en Peter Cook van Beyond the Fringe,
John Cleese, Graham Chapman en Eric Idle van Monty Python
en Tim Brooke-Taylor, Graeme Garden en Bill Oddie van The
Goodies, om nog te zwijgen van Germaine Greer, Clive James,
Douglas Adams, Derek Jacobi, Ian McKellen, Peter Hall, Ri-
chard Eyre, Nicholas Hytner en talloze anderen aan deze uni-
versiteit hadden gestudeerd en generaties vóór mij het publiek
hadden platgespeeld, was een minder bewuste stimulans, al
moet ik toegeven dat ik ergens diep vanbinnen best droomde
van roem en erkenning, zij het in een vooralsnog rudimentaire
vorm.
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