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Tom de Booij’s



INLEIDING
In Het Slot van Franz Kafka komt landmeter K voor zijn nieuwe betrekking aan in 
een dorpje met een kasteel. Het boek gaat over de herhaalde pogingen van K om 
het kasteel binnen te komen en de graaf die er woont te ontmoeten. Het lukt hem 
echter nooit en de dorpelingen behandelen hem [[als een paria. Het Slot spreekt 
sterk tot Toms verbeelding. Hij voelt zich graaf Westwest én K.

Toen ik Tom vroeg of ik een documentaire over hem mocht maken, zei hij meteen 
en volmondig ja. Dit kwam niet voort uit ijdelheid. Hij zag de documentaire als een 
middel om ‘het Kasteel’ te ontmaskeren. Het Kasteel komt vaak terug in Toms 
wereldbeeld. Het is een metafoor voor een onzichtbare maar allesbepalende elite. 
Toms eigen klasse, het patriciaat, behoort tot het Kasteel.

Aanvankelijk ging ik mee met Toms idee om in en door de film het Kasteel te ont-
maskeren. Later ben ik daar op teruggekomen. Het bleek te hoog gegrepen die 
onzichtbare macht in beeld te brengen met Tom als gids. Bovendien leek mij een 
diepgaand portret minstens zo interessant. Gelukkig ging Tom daarin mee. In alle 
openheid deelde hij zijn leven.

Gaandeweg de productie van de documentaire raakte ik gegrepen door die 
eigenaardige en typerende oprechtheid van hem. 3 jaren werkten we aan de film. 
Toms gezondheid gaat nu achteruit. Desondanks is zijn moreel besef nog altijd 
groot en drukt soms zwaar op zijn schouders. Zijn vrienden de woonwagenbewon-
ers gaan hem aan het hart. Dat Sani Kanis na tien jaar strijd nog steeds geen stand-
plaats krijgt maakt hem boos. Het dubbelleven trekt dubbele wissels op hem. 

Tom zei eens tegen mij: “Al mijn zorgen zijn pas voorbij als ik in een kistje lig.”
Met Dubbelleven hoop ik te laten zien waar deze uitspraak vandaan komt.

Ruud Bakker 
regisseur
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BIOGRAFIE
1924:  geboren in Vlissingen
1926:   verhuist naar Batavia (Nederlands-Indië)
1927:  Ambon, geboorte Hilda die na 6 dagen sterft
1928:  Batavia, geboorte Elsbeth 
1930:  Amsterdam, op Montessorischool
1933:  geboorte Maria
1936:  Aerdenhout, Montessori middelbare school
1942:  begin studie geologie Universiteit van Amsterdam (UvA)
1943:  weigert loyaliteitsverklaring, onderduik in 
 Kroondomeinen (Apeldoorn)
1943-  april 1944: arrestatie en Kamp Amersfoort
1946:  vervolg studie geologie UvA 
1947- 1951: veldwerk Corsica
1951:  proefschrift, doctoraal geologie 
1952:  beklimming Huantsan, Andes
1954:  Amsterdam, huwelijk Adrienne Strumphler, 
 promotie UvA
1955:  geboorte Jan Maarten, aanstelling wetenschappelijk   
 medewerker Geologisch Instituut UvA.
1956:  geboorte Mariette, beklimming Cordillera Vilcabamba   
 (Peru)
1958:  Amstelveen
1961:  geboorte Mauk
1962:  Baarn, beklimming Nilgiri, Himalaya
1963:  Koninklijke onderscheiding ridderorde voor beklimming   
 Nilgiri
1965:  beste vriend Lionel Terray verongelukt
1966- associate professor of geology, University of Champain 
1967: Urbana (Illionois, USA)
1969:  bezetting kamers universiteiten van Tilburg en 
 Amsterdam, deelname Maagdenhuisbezetting
1970:  eervol ontslag UvA 
1971:  50 dagen hechtenis Huis van Bewaring Utrecht
1974:  eerste acties voor woonwagenbewoners Baarn t.b.v   
 komst sanitair 
1976:  40 dagen hechtenis gevangenis Scheveningen
1977:  deelname Verbond tegen Ambtelijke Willekeur Tweede   
 Kamer-verkiezingen
1978- 1980: uitgave Macht en Elite (i.s.m. Joost van Steenis)
1980:  golfleraar
1997- heden: intensivering acties voor woonwagenbewoners
2014:  met Adrienne naar servicewoning Soest
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Archief De Booij

Booij, Tom de

Stadsarchief Amsterdam Toegangsnummer: 1423 Periode: 1672 - 2012

Het familiearchief begint met het leven van Chrétien de Booij (1820-1901), zoon van 
Christiaan de Booij (1789-1822) en Johanna Maria Faure (1787-1862). Chrétien, 
gehuwd met Adriana Johanna de Mol van Otterloo (1827-1882), was notaris in 
Beverwijk en daarna in Haarlem. Een van zijn nazaten was Marineofficier Hendrik 
(Han) de Booy (1867-1964) die in 1897 trouwde met Hilda Boissevain, dochter van 
Charles Boissevain, de befaamde hoofdredacteur van het Algemeen Handelsblad. 
[… Het echtpaar maakte deel uit van het stedelijke patriciaat en onderhield relaties 
met onder meer de families Van Hall, Den Tex en Van Eeghen. De eerste aanvulling 
op het familiearchief (inv.nrs. 414-1746) omvat hoofdzakelijk documenten van het 
leven van Tom de Booij (1924-), zoon van H. Th. de Booij en O.H. Gooszen. […] 
Zijn archief begint met de gebruikelijke indeling: familie en gezinsleven, persoonlijk, 
jeugdjaren, genoten onderwijs en oorlogsjaren. Daarna wordt een splitsing gemaakt 
in vrijetijdsbesteding en maatschappelijk leven. Onder vrijetijdsbesteding vinden 
we zijn activiteiten in het bergbeklimmen, golfen, astrologie en esoterie. Onder de 
maatschappelijke noemer bevinden zich de stukken betrffende zijn werkzaamheden 
als geoloog en vervolgens zijn conflicten met de Universiteit van Amsterdam die 
uiteindelijk leidden tot zijn ontslag. Hierna volgt zijn leven als actievoerder waaronder 
bezettingen van universiteiten, oorlog in Biafra, Rode Jeugd en actie voor eerherstel 
van een Baarnse burger. Hij heeft meegedaan met de Tweede Kamer verkiezingen 
met de mede door hem opgerichte partij  “Verbond tegen Ambtelijke Willekeur”. Ook 
hebben zijn activiteiten zich uitgestrekt tot de Bond voor Wetsovertreders, hulpver-
lening aan psychiatrische patienten, uitgifte van het tijdschrift “Macht en Elite” en 
acties voor het behoud van de Reizigers cultuur (woonwagenbewoners).  Hierdoor 
is hij vele malen met de justitie in aanraking gekomen, zodat hij maanden onderdak 
heeft gekregen in justitiële inrichtingen. Deze bonte verscheidenheid aan activiteiten 
is terug te vinden in een groot aantal documenten. De integrale tekst (met fotos) van 
de website egoproject.nl van Tom de Booij is in druk verschenen.
Deze 13 delen zijn opgenomen onder de inv.nrs. 1167-1179. 



Onderduik en arrestatie

Dagboek 23 september 1943
Op deze dag zou mijn vader ons komen bezoeken. Ik was al vroeg uit het hol 
gekomen om hem op te wachten. Opeens zag ik hem aankomen. Na onze begroet-
ing sprongen opeens rechercheurs op me af en arresteerden mij. Ik schreeuwde uit 
alle macht om de 3 kameraden en Bully te waarschuwen. Kennelijk hebben ze via 
de luchtkoker weg kunnen vluchten, want toen de rechercheurs  in het hol kwamen 
bleek deze leeg te zijn. Ik werd met mijn vader naar het huis van Mill gebracht. Daar 
zat een rechercheur die later Doppenberg bleek te zijn. We wachtten op het busje 
dat mij naar het politiebureau moest brengen. Doppenberg legde zijn revolver op de 
tafel. Ik weet niet hoe het me gelukt is maar ik heb een koprol gemaakt en ben naar 
de deur gestormd. Net op het ogenblik dat Doppenberg wilde schieten kwam net 
het dienstmeisje voorbij lopen, zodat hij dan misschien juist haar had kunnen raken. 
Toen ik naar buiten rende viel ik precies in de armen van een Duitse politiechef, die 
met het busje aankwam en werd ik voor de tweede maal gearresteerd. In het busje 
mocht ik nog dit volgend briefje aan mijn Moeder schrijven.

2 dagen gezeten in het politiebureau 
te Apeldoorn. Verschrikkelijke tijd. 
Verhoord door de politiechef Dop-
penberg. Hij hamerde steeds door 
over andere onderduikers. Stom ge-
noeg heb ik een dagboek bijgehoud-
en tijdens onze onderduikperiode. Dit 
hebben ze gevonden! Hieruit bleek 
dat we contact hadden met andere 
onderduikers, o.a Joden waarvan een 
naam mij nog is bijgebleven een zek-
ere Juda, een broer van de bekende 
violist Jo Juda. Tot mijn afgrijzen zag 
ik opeens vanuit mijn cel in de gang 
de Joden die we kenden uit het bos, 
opgebracht worden. Zou dat door mijn toedoen zijn geweest? Met deze verschrik-
kelijke schuldgevoelens heb ik daar in dat kleine celletje gezeten. Op de lijst van 
gevangenen die ik per ongeluk zag stond bij mijn naam: Vluchtgevaarlijk. Er gingen 
geruchten dat ik zou worden ontzet. Vandaar dat ik iets eerder onder geleide van 
een politieagent via de autobus van het openbaar vervoer werd gebracht naar de 
Sicherheits Dienst te Arnhem. 
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Tom bezig met de bouw van zijn onderduikhol.
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Expeditie Huantsan

Ticapampa, 14 juli 1952

In deze brief aan zijn ouders schrijft Tom over de expeditie naar de Huantsan. 
Hij beschrijft hier zijn val. In de film gebeurt dit nà het bereiken van de top. 
In werkelijkheid gebeurde dat al in de beklimming ervan.

[…] Inmiddels was de zon reeds onder en de ijswand werd nog door een rossige 
gloed verlicht.[…] Mijn stijgijzer van mijn linkervoet raakte verward in de broekspijp 
van mijn rechterbeen, zodat ik volkomen machteloos boven de zwarte afgrond hing. 
Kees riep naar Lionel om te hulp te komen, aangezien hij op één been staande, op  
een zeer ongelukkige plaats in de wand, niet kon helpen. Terray die tientallen me-
ters verder op een steil ijswandje bezig was om zijn lantaarn uit zijn rugzak te halen, 
snelde te hulp, doch gleed uit en kon zich na een val van enkele tientallen meters 
nog met de uiterste krachtsinspanning staande houden. Hij riep: Geef me nog vijf 
minuten. Doch ik zei tegen Kees: “Een minuut is te lang voor mij” en tevens zei ik: 
“Nu ga ik dood Kees”. Ik had geen paniekgevoel doch een soort van gelatenheid, 
want ik wist dat niemand hier zou kunnen helpen en dat het einde weldra zou ko-
men, een zeer eigenaardig gevoel. Opeens voelde ik dat alles van me wegviel. Ik 
zag een heleboel sterretjes, vroeg me af of dit het zou zijn waar iedereen in zijn leven 
over denkt, nl de dood. Maar deze kwam niet en na een eindeloze val (ongeveer 
90 meter) voelde ik dat ik in de zachte sneeuw van de gletscher beland was. Ik 
probeerde onmiddellijk op te staan om te kijken of  iets mankeerde. Doch het grote 
wonder was geschied: ik had niets! Ik hoorde even later een stem van boven zeg-
gen “Tom!!  Ik riep terug “Ca va, j’ ai rien du tout”. […] Ik zag de heldere sterrenlucht 
boven me en een ding viel me in het bijzonder op nl het Zuiderkruis, een sterren-
beeld waar Vader zulke sterke herinneringen aan heeft. Ik dacht bij het zien hiervan 
ook zeer sterk aan Vader. Ik werd vervuld met een gevoel van grote dankbaarheid, 
dat het me gegeven was om nog verder te mogen leven. Maar deze overpeinzingen 
werden weer weggevaagd door de intense koude welke ik voelde. Ik trok alle kleren 
aan welke ik nog in mijn rugzak had. Wonder boven wonder was mijn rugzak heel-
huids mede gekomen. […] Inmiddels waren Kees en Terray koortsachtig bezig om 
met behulp van een derde rappèl naar beneden te komen. Het duurde eindeloos. 
Ik riep daarom ook dat mijn manier heel wat vlugger zou zijn. Na een uur waren we 
alle heelhuids op de gletscher verenigd. Het was een heerlijk gevoel dat deze twee 
goede vrienden me bij het weerzien omarmden en van Lionel kreeg ik zelfs een 
Franse zoen. La vie qui revient. 
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[…] Doordat ik zeker wist dat de dood zich zou voltrekken, had ik niet in het minst 
paniek. Ik geloof dat iemand paniek krijgt indien hij nog een mogelijkheid ziet om 
het gevaar te ontkomen. Het ogenblik was niet vreselijk maar eerder het tegenover-
gestelde. Is dit nu het ogenblik waar een ieder zo dikwijls aan denkt en zich afvraagt 
hoe het daarna zal zijn. Er kwam vreemd genoeg een gevoel van nieuwsgierigheid 
in mij op. Dat ik nu over enkele ogenblikken zou weten wat er zou gebeuren! Maar 
zoals jullie weten is dit ogenblik niet gekomen. Alleen dat ik sterretjes zag en me 
afvroeg. Is dit nu de dood die op me afkomt, en daarna de vreemde sensatie dat ik 
ergens op een gletscher in Peru in de zachte sneeuw weer geboren werd.

Vlnr Tom de Booij, Lionel Terray en Kees Egeler in Ticapampa, na de bestijging van de Nevado 
Huantsán (6.369m)



Wanneer Tom in 1950 Lionel Terray in Chamonix ontmoet, heeft Lionel sinds een 
paar weken de sterrenstatus bereikt. Hij is net terug uit Nepal, waar hij met een 
Franse expeditie de Annapurna heeft beklommen, de eerste z.g. ‘achtduizender’ 
is bedwongen en de hele alpinewereld is onder de indruk van deze succesvolle 
expeditie.

Tom wil als afgestudeerd geoloog leren klimmen en wordt, samen met Kees Egeler 
per toeval gekoppeld aan Lionel, die in Chamonix professioneel berggids is. Lio-
nel is dan 29, Tom is 26. Beide mannen komen uit een elitair milieu en zijn sterke 
persoonlijkheden, koppig en eigengereid. Maar daar houdt de vergelijking niet op. 
Lionel heeft tijdens de laatste dagen van de oorlog in de bergen van de Savoie mee-
gevochten met de ’Maquisards’, de Franse verzetsgroep en heeft zich bekwaamd 
als alpinist. De oorlog laat diepe sporen na. Dat geldt ook voor Tom de Booij. Hij 
wordt in Nederland opgepakt en brengt tijd door in Kamp Amersfoort. Beiden zijn 
overtuigd geraakt van de onrechtvaardigheid van de westerse maatschappij en 
hebben een egalitaire instelling.

In de Alpen blijkt Tom een natuurtalent en in korte tijd stoomt Lionel hem klaar voor 
grote en gewaagde beklimmingen. Vaak samen met Kees Egeler doen ze opeen-
volgende tochten in de Alpen en de Peruviaanse Andes. In 1952 beklimmen ze de 
tot dan toe hoogste onbestegen top, de 6.395 meter hoge Huantsán. In zijn auto-
biografie ‘Les Conquérants de l’Inutile’*noemt Lionel dit de mooiste tocht die hij ooit 
heeft gemaakt. Tom en Lionel ervaren echte broerderschap.  Tom zegt later in een 
interview dat ‘ze op elkaar vielen. Het was platonische liefde’. Tijdens het klimmen 
is het vooral het wederzijdse vertrouwen dat de twee bindt.

Lionel Terray en Tom de Booij – bijna broers
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Invitatiecursus KNAV 1953 (Tom en Lionel in het midden)



Lionel Terray & Tom de Booij in Parijs, jaren 50.
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Omdat Tom en Kees hun ervaringen in de bergen willen gaan delen en het gidsloze 
alpinisme in Nederland op de kaart willen zetten, organiseren ze onder de vlag van 
de KNAV jaarlijkse ‘invitatiecursussen’ voor Nederlandse aspirant-bergbeklimmers. 
Lionel accepteert de uitnodiging om de cursussen als gids te leiden. 
In 1962 culmineert dit in de eerste Nederlandse Himalaya expeditie, waarin Tom 
expeditieleider is en Lionel met 3 klimmers de top van de Nilgiri (7.061 m) bereikt. 
Tom moet wegens een longontsteking achter blijven in het basiskamp. 
Deze teleurstelling komt Tom nooit meer te boven. Na deze tocht raakt hij geen 
pickel meer aan. 

Als Lionel in 1965 bij een rotsbeklimming in de Franse Vercors om het leven komt is 
Tom ontroostbaar: ‘Voor mij voelde het als een stuk van mezelf dat stierf. Zo voelt 
het nog steeds. Ik droom nog over hem’

*) ’Veroveraars van het Nutteloze’

Euf Holthof is regisseur van de documentaire Presque des Freres



Gezin
ACTIES
Het gaat al 44 jaar terug dat pa iederen die het niet altijd even goed heeft, probeert te helpen. 
Met Sinterklaas kregen wij geen kadootjes maar gingen wij naar Albert Heijn om een lading 
worstjes en koekjes te halen om ze dan over de muur van het huis van bewaring in Utrecht te 
gooien. We konden het geschreeuw van de gevangenen horen: ‘Dank je wel!’
Ik deed ook veel acties mee met pa. Wij gooiden regelmatig stencils in de brievenbus van alle 
raadslieden van Baarn, om weer het een of ander voor elkaar te krijgen.
Er was de grote actie om met het ‘’Verbond tegen Ambtelijke Willekeur’’ in de Tweede Kamer 
te komen waarbij mijn toenmalige vriendin en ik ook op de lijst stonden. We haalden net te 
weinig stemmen om in de Kamer te komen. (Misschien maar goed ook want anders had de 
boel echt op z’n kop gestaan.)

In mijn jeugd heb ik door de uiteenlopende contacten van pa heel veel geleerd. Dat begon met 
Jan Ebeltjes. Ik was toen ongeveer 10 jaar oud. Pa ontmoette hem in het huis van bewaring 
Utrecht. Hij woonde daarna bij ons in het tuinhuisje. Een woonwagenbewoner, een fakir en een 
uitstekende tekenaar. Hij werd ook mijn vriend. 

Er was altijd actie. Zo kregen wij tot drie keer toe een baksteen door de ruit van de zitkamer. 
Die kwamen van de ‘’Tien Sterken’’, mensen uit de buurt die niet zo blij waren met pa’s acties 
in Baarn. Pa heeft toen ‘s nachts op wacht gestaan en sliep in de caravan met een luchtbuks. 
Dat haalde de voorpagina van De Telegraaf. 

Nog steeds heb ik veel baat van al die acties. Het heeft mij geleerd dat niet iedereen even 
gemakkelijk in het leven staat. De acties zijn tot op heden nooit gestopt en dat heeft pa jong 
van geest gehouden. Ik ben dus ook heel trots op mijn pa.

Mauk, jongste zoon 
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DISCIPLINE
Ik kom uit een marinefamilie: discipline zit in mijn bloed. Flink zijn en je best doen in alles.  
De opvoeding zoals ik mij die herinner was er een van reinheid, regelmaat en ritme. Het was 
een liberale opvoeding, al moest je wel aan (huis)regels voldoen. Op tijd opstaan, op tijd eten, 
op tijd naar school en op tijd naar bed. De vrijheid die mij geboden werd hield ook een verant-
woordelijkheid in. Daar was ik mij al vroeg van bewust. Misschien voelde ik dat wel omdat ik 
de oudste ben. Er werd het nodige van je verwacht. Alhoewel ik het in mijn jeugd niet altijd 
makkelijk heb ervaren pluk ik daar nu de vruchten van. 

Mijn ouders hebben mij als kind en ook later zoveel mogelijk liefde proberen te geven.  
Zij hebben mij gemaakt tot een onafhankelijk, vrij individu dat sterk en gelukkig in het leven 
staat en een eigen wil heeft. In kernwoorden zou ik mijn vader willen typeren als: emotion-
eel, vrijgevochten, creatief, streng, kan opvliegend zijn, gevoelig, dominant en liefdevol. En 
mijn moeder als: rustig, beetje verlegen, regelmatig, afwachtend, verzorgd, zorgzaam, stijlvol,  
afstandelijk, met verborgen emoties: stille wateren hebben diepe gronden.      
 
Jan Maarten, oudste zoon 

MAMA
De vraag die vele mensen stellen 
is: Hoe hield je moeder het vol met 
Tom? Ik denk dat het haar gelukt is 
omdat ze zich niet bemoeide met 
zijn acties. Ze ging haar eigen gang 
en hield alles zeer gestructureerd in 
het gareel bij ons thuis. Ze was er 
altijd voor ons. Ze wist de chaos die 
pa veroorzaakte in goede banen te 
leiden, vooral door rustig te blijven. 

Mijn moeder ondersteunde mijn vader. Ik kan mij nog goed herinneren dat ze alle jaarverslagen 
van multinationals doornam en archiveerde wie er in welke commissie zat zodat mijn vader de 
macht van de elite kon aantonen. De jaren 70 zijn de moeilijkste geweest voor mijn moeder, 
de vriendenclub werd steeds kleiner, er kwamen niet zoveel vrienden meer bij ons thuis. Wel 
nieuwe vrienden van pa die hij bij al zijn acties en zijn verblijven in huizen van bewaring had 
ontmoet. Wij kinderen vonden al die vrienden wel spannend. Ze zorgden voor wat leven thuis. 
De jaren 80 zijn voor mijn moeder meer gelukkige en ontspannende jaren geweest. Ze werd 
gegrepen door het golfspel. Mama hielp mee in de shop van de juist opgerichte golfbaan op 
hockeyclub Be Fair. De jaren daarna stonden weer meer in het teken van acties en daar kon 
ze weleens moe van worden. Als pa een aantal dagen weg was vond ze dat heerlijk. ”Lekker 
rustig”, zei ze dan. 

Mariette, dochter 
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Vlnr Tom, Elsbeth en Maria voor het huis de Duinpan, Catslaan 3, Aerdenhout (1936)

Familie

MIJN BROER
Muziek geeft ons beiden een geluksgevoel.  
Vanaf onze prilste jeugd hebben wij quatre-mains gespeeld.
Dit samenspelen gaf uiting aan de harmonie die tussen ons zo vanzelfsprekend is.

Tom en ik hebben een hechte band. Die is onverwoestbaar!

Intens dankbaar ben ik dat wij er alle drie nog zijn om elkaar te ondersteunen
terwijl we ouder worden.

Elsbeth, oudste zus

Hoe hij mij, toen ik herstelde van een zwaar auto-ongeluk, elke ochtend precies om 9.00 uur 
belde en dan de sjamanenkaart voorlas die hij die ochtend speciaal voor mij getrokken had! 
Op die manier liet hij mij blijken hoe hij met me bezig was.
Hij gaf mij daarmee troost.

Ik heb Tom altijd enorm bewonderd voor zijn intense en moedige manier van leven.
Ook nu, waar geen terug meer mogelijk is, als er weer een nieuw lichamelijk gebrek wordt 
geconstateerd, laat hij zien hoe hij steeds weer zijn bakens verzet!

Maria, jongste zus
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Tweede kamer verkiezingen 1977
Artikel in Gooi- en Eemlander, maandag 21 maart 1977
Verkiezingsbijeenkomst van het V.A.W. 
(Verbond tegen Ambtelijke Willekeur)  in Soestdijk. 

Roulette wijst de kamerkandidaten aan.
Tom de Booij legt uit dat op 12 april de kandidatenlijst 
moet worden ingeleverd. [….]”De tijd is kort. In alle 18 
districten doen we mee. Dat kost 1000 gulden per dis-
trict. Maar het is nodig in de veste te komen om de veste 
te kunnen afbreken. We hadden een politieke partij kun-
nen oprichten. Nu zijn we een verbond. U bent het ver-
bond, overal is het verbond”. Applaus. Dan wordt het tijd 
voor de kandidatenlijst, via “de dictatuur van de roulette” worden de 50 kandidaten 
die zich opgeven, geplaatst op de lijst. Roulette en bijbehorende kaarten zijn bes-
chikbaar gesteld door de Hollandse Club. Er zijn zwarte en rode nummers. Er gaan 
stemmen op die pleiten voor het aanstellen van een bekende lijsttrekker. De Booy, 
De Vroome of Van Steenis. De Booy kapt het af. “Het gaat om de mensen die get-
roffen zijn. Die al jaren strijden tegen ambtelijke willekeur. Zij kunnen met kennis van 
zaken hierover in de Kamer het woord doen. En degene die nummer 1 wordt, zullen 
we bekend maken bij de kiezers. Bovendien gaat het om de zetels. De personen 
die erop zitten, rouleren.” Dan gaat het los. Rien ne va plus. Rouge ou noir. Elke keer 
prijs. Het nummer wordt afgeroepen en degene met de corresponderende kaart 
meldt zich. Ze worden ingeschreven. 
Dan is opeens de spanning te snijden. […] Lijsttrekker wordt, tot ieders grote 
vreugde, de achttienjarige Trudy Blok uit Leiden. Ze is er confuus van, had het 
helemaal niet verwacht. Vindt het eigenlijk wel interessant. Ze heeft de lagere school 
afgemaakt en daarna één jaar de huishoudschool bezocht. Begint als serveerster 
op 1 april te werken. in Katwijk. Ze vertelt, dat ze achtereenvolgens werkte bij een 
hotel en een ijzerhandel in Leiden en dat ze haar eerste baan had in de produktie-
afdeling van een matrassenfabriek. Ze leest het Leids Dagblad, de Waarheid en de 
Telegraaf. “Van een kennis hoorde ik, dat hier die bijeenkomst zou zijn. Ik ben nog 
nooit in de Tweede Kamer geweest”. Haar ouders zijn apetrots, vader is nachtwak-
er. “Ik sta er nu voor, dus zal ik me nu van alles op de hoogte gaan stellen”, zegt ze, 
terwijl ook verslaggevers van de Nieuwe Revu, Utrechts Nieuwsblad en De Nieuwe 
Linie haar belagen. “Ik vind het als vrouw fijn lijsttrekker te zijn. Men moet een beetje 
af van het idee dat de vrouw moet koken en voor de kinderen zorgen”. 
Er wordt inmiddels gefluisterd, dat ze te jong zou zijn. De Booy: “[..] Achttienjarigen 
mogen wel kinderen baren en in het leger leren hoe je anderen doodschiet. Als ze 
niet in de Kamer mogen, is ook dat ambtelijke willekeur”. De verkiezingsbijeenkomst 
loopt ten einde. Er wordt nog het een en ander geregeld voor de verkiezingscam-
pagne.



DUBBELLEVEN

Uitsterfbeleid

Dagboek maandag 18 maart 2013 
Doordat mijn Ipad niet goed functioneerde ben ik verdwaald en kwam bij toeval bij 
een woonwagenlocatie van 4 wagens, waar ik gastvrij werd ontvangen en meteen 
handtekeningen kreeg plus een bak lekkere koffie. Klompen Jan kwam helemaal uit 
Heerlen ook hij verdwaalde en zagen elkaar na veel moeite en konden toch nog 4 
locaties bezoeken. Als laatste reiziger trekt Klompen Jan met zijn wagentje het hele 
land door.

Mensen waren na het lezen of voorgelezen - 
direct bereid om zijn of  haar handtekening te 
zetten. Velen ouderen kenden de naam van 
Klompen Jan en dat wekte direct vertrouwen. 
Wat opviel was dat men over het algemeen 
goed op de hoogte van de ernst van de  
situatie en klonk het woord  uitsterfbeleid hun 
niet vreemd in de oren. Morgen gaan we weer 
verder en halen dan handtekeningen op die 
door de mensen zelf worden verzameld, dat 
neemt ons veel werk uit handen. 

Dinsdag 19 maart 2013 
Dat was mij het dagje wel. Mijn Ipad func-
tioneerde weer goed en zo kon mijn co-
piloot Klompen Jan mij feilloos 
de weg in het doolhof, dat Utrecht heet,  naar 
de vele over de stad verspreide woonwagen- 
locaties aangeven. Zo bezochten wij een 6-tal  
locaties. Groot was de oogst aan handtekeningen, overal kregen we veel bijval 
voor onze actie. Dat de nood zo groot wat betreft het gebrek aan standplaatsen 
voor hun kinderen begint nu pas bij ons echt door te dringen. Vooral het schrik-
beeld dat ze noodgedwongen wel in een huisje moeten gaan wonen is sterk 
aanwezig, hetgeen voor een burger moeilijk is om te begrijpen.

Tom(r) en Klompen Jan. Klompen Jan 
overleed in 2015 op 84-jarige leeftijd.



DUBBELLEVEN

Toms dubbelleven
“Ik heb de keuze gehad om alles te worden wat ik wilde, minister, hoogleraar, etc. 
Die keuzemogelijkheid is een kenmerk van de elite. Het besef dat niet iedereen die 
keuze heeft, heeft altijd zwaar op mij gedrukt.
In de film zijn er mensen die een vraagteken zetten bij het ontvangen van wachtgeld 
waardoor ik een goed leven kan leiden en niet de ongemakken ken die het leven van 
een reiziger bepalen. Inderdaad is dat voor mij een onopgelost probleem waarmee 
ik zal moeten leven. Ik ben mij bewust van mijn dubbele rol terwijl de mensen om mij 
heen vergeten dat ze soms net zo dubbel zijn als ik. Neem bijvoorbeeld zij die geen 
asielzoekers in huis willen hebben. Die gaan op een cruiseboot terwijl in dezelfde 
Middelandse zee mensen verdrinken om hier te komen. Dat is net zo dubbel als ik. 
Een dubbele moraal uit een soort overlevingsinstinct. Ik bezit wèl dat bewustzijn, dat 
maakt mij uniek en ongelukkig en verscheurt mijn hart.”




