
 

 

Ruim twee eeuwen vette pech 

 

 

Lezing met lichtbeelden bij de vertoning van de film 'Les Misérables'  

(regie Josée Dayan, Frankrijk, 2000) in het kader van de jaarlijkse viering  

van de Dag van de Arbeid door de Zaanse Politieke Vereniging ROSA,  

in Filmtheater De Fabriek te Zaandam 

 

 

 

 

 

Lieve socialisten, 

 

Les Misérables. De ellendigen. Mensen die het niet makkelijk hebben. 

Losers. Pechvogels. Types met wind tegen. Personen met mogelijkheden. 

Dat is het thema van deze Dag van de Arbeid en ik voel me er geweldig bij 

thuis. 

 

Ik heb namelijk ook altijd pech. 

 

Het begon er al mee dat u vanavond Les Misérables te zien krijgt in de 

Franse filmbewerking van regisseur Josée Dayan uit 2000, en niet de 



Amerikaanse musicalversie uit 2012 waar ik me nou juist zo op verheugd 

had. Maar die was natuurlijk weer te glad en Hollywoodachtig voor ROSA. 

Daar houden wij linkse goedmensen niet van, blijkbaar. Wij zien liever die 

dikke patjepeeër van een Depardieu, de halve crimineel die tegenwoordig 

alleen nog uit Poetins hol klimt om voor een belachelijk hoog salaris 

menhirs te sjouwen in de zoveelste Astérixfilm. Want dat is wél kunst. 

Daar kunnen we verantwoord van genieten. Jammer hoor. 

 

 

 

En ik had juist zoveel interessants te vertellen over Les Mis, de musical 

van Claude-Michel Schönberg en Alain Boublil die in september 1980 in 

première ging in het Sportpaleis van Parijs en al na een paar maanden 

wegens tegenvallende kaartverkoop moest stoppen. Want u denkt 

waarschijnlijk dat de Nederlandse première plaatsvond in 1991, maar in 

werkelijkheid speelde de Egmondse amateurvereniging Horizon al in 1982 

een Nederlandse bewerking onder leiding van Theo de Vré, die aan de 

hand van een langspeelplaat die iemand uit Parijs had meegenomen zelf 

een verhaal in elkaar geknutseld had. En dat was dus maar liefst drie jaar 

voordat Cameron Macintosh in Londen de versie produceerde die daar nu 

de langstlopende musical aller tijden is. En u weet al helemaal niet dat de 

rol van Cosette in Egmond werd vertolkt door de jonge Maartje Jaquet, die 

bij mij in de klas zat en verliefd op mij was, maar ik moest daar niets van 

hebben, en dat ze dat zelfs zo goed deed dat ze een eervolle vermelding 

kreeg in de recensie die de Alkmaarse Courant publiceerde. Laat staan dat 

het u bekend is dat die recensie werd geschreven door Kees Kuyper, mijn 



vader, die toen ongeveer zo oud was als ik nu. En als ik nu zo oud zou zijn 

als hij was ik al twaalf jaar dood. Ook jammer. 

 

Al die anekdotes kan ik nu niet kwijt in deze speech. Ik heb altijd pech. En 

u ook, want nu moet u al die wonderschone liedjes ontberen vanavond. 

Behalve dat ene. Daar kom ik op terug. 

 

 

 

Toen ik over de eerste teleurstelling heen was, zette ik mij achter mijn 

computer om aan deze tekst te werken en nog geen uur later stond de 

Notre Dame in brand. Op het plaatje ziet u trouwens de Notre Dame van 

Chartres in 1836, die vond ik net even mooier.  

 

Maar goed, die brand dus. Dat had ik weer! Victor Hugo's klassieker Notre 

Dame de Paris uit 1831, wij kennen het boek als De klokkenluider van de 

Notre Dame, bestormde als gevolg van de ramp ogenblikkelijk de Franse 

bestsellerlijsten en ik moest het over die andere roman van 31 jaar later 

gaan hebben. Of de duvel ermee speelt en het is niet eerlijk. 

 



 

 

Zoveel pech is onverdraaglijk en ik kreeg zin een geel hestje aan te trekken 

en iemand anders de schuld te geven.  

 

Een mooi symbool trouwens, die gele hesjes. De universele dracht van 

mensen met pech en wellicht daarom in Frankrijk sinds 2008 wettelijk 

verplicht. Hoe begin ik een revolutie door me aan de wet te houden. Hoe 

maak ik van sneuneus een geuzennaam. De enige reden dat ik me niet 

mengde onder het morrend volk op de straten van Frankrijk was de angst 

dat ik daar Gérard Depardieu tegen het ontzagwekkende lijf zou lopen. Ik 

besloot thuis te blijven, veilig achter mijn toetsenbord als een oprechte 

Nederlandse verzetsheld, en moedig voort te gaan. Met in mijn achterhoofd 

nog wel dat ene liedje waar ik later op terug zal komen. 

 

 

 

Goed, Les Míserables dus. Een boek dat niet gaat over de Franse 

Revolutie, zoals veel mensen denken - maar u natuurlijk niet. Het verhaal 

over Jean Valjean begint in 1815 en eindigt heel dramatisch op de 



barricades, met dat liedje waar ik straks nog op terugkom, van de Parijse 

Opstand van juni 1832, toen het volk zich tijdens de begrafenis van de 

populaire volksvertegenwoordiger Jean Maximilien Lamarque tegen de 

burgerkoning Louis-Phillippe keerde. Voor de tweede keer overigens, in juli 

1830 was het ook al eens mislukt. Pas in 1848 kon Frankrijk weer eens de 

republiek uitroepen. Door dat succes zou de Opstand van 1932 nu 

waarschijnlijk vergeten zijn, als Victor Hugo er niet in 1862 zo'n 

ontroerend boek over had gepubliceerd. 

 

 

 

De auteur was 30 jaar in 1832, een wat bekommerd kijkende jongeman 

met een angstig terugwijkende haargrens en nog niet de biologenbaard 

van zijn laatste jaren. Hij had al wat succesvolle dichtbundels en 

omstreden toneelstukken op zijn naam en het succesvolle Notre Dame de 

Paris, waarover ik het hier verder niet mag hebben, was net een jaar 

eerder verschenen. Op dinsdag 5 juni, een mooie zomerdag, zat hij in de 

Tuilerieën driftig te werken aan het toneelstuk Le roi s'amuse toen plots 

geweervuur klonk, ergens in de buurt van de Hallen. Hugo snelde het park 

uit en de verlaten straten door om poolshoogte te gaan nemen. Elke goede 

auteur is een sensatiezoeker.  

 

Rond de Hallen trof hij overal barricades aan en zelf kwam hij terecht in 

een vuurgevecht dat een kwartier duurde. Hij redde het vege lijf door zich 

in de Zalmsteeg achter wat pilaren te verstoppen. U kunt dit thuis 

allemaal googelen als u wilt. Eenmaal bekomen van de schrik maakte hij 



zijn toneelstuk af; Le roi s'amuse ging op 22 november 1832 in première 

maar bevatte zoveel beledigingen aan het adres van de koning dat het al 

na één voorstelling verboden werd. Dat kun je ook wel pech noemen. 

 

 

 

Verder ging het Hugo eigenlijk best voor de wind, in zijn leven. Hij had 

weliswaar een overspelige vrouw, en dat was jammer, maar dat 

compenseerde hij met een aantrekkelijke minnares die hem op zijn vele 

uitstapjes vergezelde. Onder andere naar Bretagne, onthoud dat. Hij werd 

voor negentiende-eeuwse begrippen stokoud en stierf als een beroemd 

man. En op zijn zestigste, na twintig jaar nadenken en ploeteren, 

verscheen die grootse roman Les misérables, 'De pechvogels' zullen we 

maar zeggen, eerst omwille van de censuur in Brussel, een paar weken 

later in gekuisde vorm te Parijs.  

 

 



 

Kijk, dit is die eerste druk, u kunt hem kopen via abebooks.com voor een 

kleine 16.000 euro. En dat is jammer, want qua kleur past hij heel goed 

bij ons in de boekenkast. 

 

De roman sloeg in als een bom. Het verschijnen ervan leidde zelfs tot, hoe 

verrassend, enige sociale onrust. Nog in jaar van publicatie, 1862 dus, 

stuurde de Franse regering een groep arbeiders over zee om tijdens de 

Wereldtentoonstelling in Londen kennis te maken met een behoudend 

soort vakbond, de Britse coöperatiebeweging, in een poging een volgende 

revolutie te voorkomen. Het liep anders, de dekselse proletariërs legden 

veel radicalere contacten en richtten zo de Internationale op.  

 

 

 

Die zou dan weer leiden tot de Commune van 1871, en het lied dat Pierre 

de Geyter daarover schreef - ik heb daar al eens een speech over 

gehouden. Wij kennen het nu als De Zaanternationale. 

 

Overal zijn lijntjes en ze heten Google. 

 

Zo verbindt Les misérables dus heel wat grote en kleinere opstanden met 

elkaar. Het vormt de verbinding tussen jacobijnen en socialisten, tussen  

 



 

 

Waterloo en Ieper zo u wilt. Tussen Marx en  

 

 

 

Freud, Hitler en Napoleon, tussen gifgas en  

 

 

 

guillotine. Kent u die cartoon van die man die onder de guillotine ligt en 

door de beul vriendelijk wordt gemaand op zijn vingers te passen? 

 

Je moet in Frankrijk al ruim twee eeuwen op je vingers passen. Van de 

ultieme opstand in 1789, toen een paar jolige studenten drie dronkaards 

uit de  



 

 

 

Bastille haalden, naar juli 1830, juni 1832 dus, 1848, 1871, de moedige 

opstand tegen de Duitsers in augustus 1944 toen de geallieerden al lekker 

dichtbij waren, de studentenrevolte van mei 1968, de onlusten in de  

 

 

 

banlieus van oktober 2005, en uiteindelijk dus die gele hesjes waar we nu 

al bijna een halfjaar mee zitten. 

 

Nee, dan Nederland. Een revolutie van een paar uur op 12 november 1918 

waar alleen  

 

 



 

Pieter Jelles Troelstra zelf aan meedeed en drie dagen blowen in het 

Kralingse Bos in 1970. Dat was het ongeveer. O ja, en drie gele hesjes een 

maand of wat geleden. Nee, we zijn niet echt een revolutionair volkje, maar 

gezellig is het meestal wel. Alsof dat  

 

 

 

Plakkaat van Verlathinge van 1581 ons nog altijd in de benen zit. Hier in 

de delta gaan we de straat niet meer op. Kom op zeg, 80 jaar Opstand was 

wel genoeg. We snappen de Fransen niet. De Fransen zijn losers. Sinds 

Napoleon hebben ze geen oorlog meer gewonnen. Nederland ook niet, 

maar wij hadden er lang niet zoveel. Onbegrijpelijk eigenlijk dat die 

Tachtigers nog zo dweepten met  

 

 

 

Paul Verlaine. Maar er is veel onbegrijpelijk aan de Tachtigers. 

 

Er loopt trouwens rechte lijn, geheel los van Google, van ons  

 



 

 

Plakkaat van Verlathinge via de Declaration of Independence  

 

 

 

(op papier van Honig) naar de Franse Revolutie, een  

 

 

 

 

kanonneerboot op de Zaan en  

 



 

 

Hein de Draaier op de zolder van het  

 

 

 

Stadhuis van Oost-Zaandam. Ik kan u dat uitleggen, maar daar is geen 

tijd voor. Pech natuurlijk. We zitten op driekwart van mijn praatje en daar 

raak ik traditioneel altijd de draad kwijt. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Goed, vanavond kijken we dus naar een Franse Les misérables en niet 

naar een Angelsaksische, omdat we het jammer vinden dat we Frankrijk 

na de Tweede Wereldoorlog een beetje zijn vergeten. Want natuurlijk zijn 

de Fransen de ultieme slappe zakken van Europa, maar ze zijn met veel en 

zo af en toe springt er toch eentje uit. En dan bedoel ik niet Gérard 

Depardieu, maar mensen als de Belg Jacques Brel, of de Armeniër Charles 

Aznavour en de Algerijnen Zinedine Zidane en Josée Dayan. 

 



 

 

Wie? Josée Dayan. Regisseur. Ze werd in 1942 geboren in Algerije als 

dochter van een tv-regisseur en haar grootmoeder exploiteerde twee 

bioscopen, dus het zat er al vroeg in. En ze houdt van literatuur. Na het 

regisseursvak te hebben geleerd bij Claude Chabrol maakte ze naam met 

films en series rond het werk van schrijvers als Simone de Beauvoir, 

Louis-Ferdinand Céline, Alexandre Dumas, Honoré de Balzac en Pierre 

Choderlos de Laclos - kortom, al die namen waarvan je hoopte ze na je 

eindexamen nooit meer tegen te komen. Geheel in strijd met het gangbare 

Franse chauvinisme maakte ze ook een buitenlands uitstapje met Silas 

Marner van George Eliot en in 1982 regisseerde ze zelfs de tv-serie Le 

retour d' Elisabeth Wolff - maar dat blijkt, zo vond ik na lang googelen, een 

holocaustdrama te zijn en niets te maken te hebben met onze Betje uit 

Middenbeemster. Ook pech. 

 

En ze maakte in 2000, waarschijnlijk niet toevallig het jaar dat ze stopte 

met het roken van dikke sigaren, de 1653ste filmversie van Les Misérables 

met een hoofdrol voor Gérard Depardieu, die ze nog iets verschuldigd was 

omdat hij haar had gevraagd hem te regisseren in Le Comte de Monte-

Cristo twee jaar eerder. Als tegenwicht castte ze gelukkig ook Charlotte 

Gainsbourg en John Malkovich, al liet ze die laatste dan helaas weer 

nasynchroniseren vanwege zijn abominabele Frans. 

 

Josée Dayan, zo schrijft de Franse website Gala subtiel, komt in eerste 

instantie over als een bulldozer. Maar die indruk is niet blijvend; wie 



dichterbij komt, ontdekt al snel 'une sensibilité de fleur de peau' - wat dat 

ook moge betekenen. Ze combineert haar zwak voor wijlen Jeanne Moreau 

met een passie voor Engelse auto's. Al op haar achttiende bezat ze haar 

eerste Jaguar, die ze overigens heeft moeten achterlaten nadat ze pech 

kreeg in Bretagne. Bretagne, weet u nog? Gele hesjes waren toen nog niet 

bij wet verplicht.  

 

En verder houdt Dayan van elke acteur die voor haar lens verschijnt - en 

dat gaat u zien straks. Ze werkt graag met lange, ononderbroken shots en 

liefdevolle, extreme close-ups, waardoor de acteerprestaties van de 

hoofdpersonen een enorme emotionele kracht en intimiteit krijgen. Ja, ook 

die van Gérard Depardieu. 

 

Ze liet haar acteurs alleen niet zingen. En dat is echt heel jammer. 

Daarom nu, met schoorvoetende toestemming van het bestuur van ROSA, 

dan toch dat éne liedje waarover ik het al eerder had. Omdat het 1 mei is. 

Omdat het ergens over gaat. Of gewoon voor mij. Het mag mij tenslotte 

ook weleens een keertje meezitten. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=47E2tfK5QAg 

 

Ikzelf hoorde dit lied voor het eerst in de herfst van 1991, in een Londens 

theater. We hadden goedkope kaartjes en zaten zo hoog dat we de 

gesneuvelde soldaten gebukt konden zien wegrennen achter de barricades. 

Maar dat gaf niks. Dit lied, met al die rode vlaggen, maakte een 

verpletterende indruk. Met de melodie in mijn hoofd kon ik bij het uitgaan 

van het theater dansend tussen de daklozen van het Westend door. En 

sindsdien draai ik het vaak als ik weer eens twijfel aan mijn wortels. Hier 

gaat het om. Dit is het. 

 

The Guardian vond het ook mooi, in 2012. In de recensie stond onder 

andere: 'Het opzwepende refrein van Do you hear the people sing? wekt 

https://www.youtube.com/watch?v=47E2tfK5QAg


zulke bizarre, revolutionair-pattriotistische gevoelens op dat je de neiging 

krijgt gehuld in het Franse dundoek de bioscoop uit te marcheren om 

vervolgens in Rusland Gérard Depardieu op te zoeken - en in stukken te 

scheuren.'  

 

Ik wens u veel kijkplezier en nog vele Dagen van de Arbeid in gezondheid, 

zonder al teveel pech! 

 

 

 

 

Hans Kuyper, 1 mei 2019 


