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In 1999 maakte ik, wat ik altijd noem, mijn 'grote wereldreis'. (Ik had er een kwart eeuw 
eerder al eentje meegemaakt, naar een conferentie in Tokyo, met langere stops in Delhi, 
Bangkok en Israël, maar dit was 'de grote'.) Twee jaren tevoren was ik door het overlijden 
van mijn moeder, naast enig kind en vrijgezel, ook wees geworden. Door het legaat had ik 
wat te besteden. Geleidelijk vormde zich bij mij het plan om de plekken langs te gaan waar 
mijn vader gedurende de oorlog had verbleven. Het jaar erop, in 1998 dus, ging de kat dood, 
waar ik ruim twintig jaren bij in huis mocht wonen. Hierdoor werd het me mogelijk om 
langduriger van huis te zijn. De reis zou zes weken gaan duren. 
 
Mijn ouders en ik woonden vóór de oorlog op Java. Toen de oorlog uitbrak, moest ook mijn 
vader als dienstplichtige onder de wapenen. Hij kwam als matroos op de Tromp terecht, een 
lichte kruiser die naam maakte. Eind februari 1942 nam het schip deel aan de zeeslag in 
Straat Badoeng. Er moest een landing van Japanse troepen op de zuidkust van Bali worden 
verijdeld. De Tromp raakte zwaar gehavend en moest voor reparaties uitwijken naar Australië 
(o.a. Sydney). Daar werd ontdekt dat mijn vader een LO-diploma boekhouden had. Omdat er 
een Nederlands-Indische regering in ballingschap moest worden gevormd, was er behoefte 
aan ambtenaren. Mijn vader werd gedemobiliseerd en te werk gesteld bij het departement 
van Financiën. In het kader van die regeringsvorming werd hij uitgezonden naar Londen. Hij 
verbleef er gedurende het gehele jaar 1943. Terug in Australië woonde hij bijna twee jaren in 
Brisbane. De regeringsinstanties hadden er zich in een barakkenkamp gevestigd. Eind 1945 
was mijn vader in de gelegenheid mijn moeder en mij, die verbleven in Japanse 
concentratiekampen en veldslagen met Indonesische nationalisten hadden doorgemaakt, in 
een ingericht huis in v/h Batavia, in een straat met buren, op te vangen. We zetten er het 
vooroorlogse leven nog een viertal jaren voort. 
 

Goed beschouwd had mijn vader dus in Sydney en Brisbane vertoefd en maakte hij de 
overtocht van Australië naar Engeland. Dit gebeurde heen en terug per schip, via het 
Panamakanaal. Mijn idee was dus Sydney en Brisbane in ogenschouw te nemen en een 
cruise te maken van Australië oostwaarts naar Engeland. Zo gedacht zo gedaan. Ik stuitte bij 
mijn naspeuringen langs reisburo's op een geschikt last-minute-arrangement en schreef in. 
Het werd een trip die begon met een vliegreis naar Brisbane. Ik logeerde er een kleine week 
bij een vroeger buurmeisje van me in het naoorlogse Batavia. Onze moeders waren sinds die 
tijd daar altijd vriendinnen geweest. 
 
Aansluitend volgde een treinreis van Brisbane naar Sydney, waar ik twee nachten overbleef 
en waar ik tenslotte aan boord zou gaan, het begin van omzwervingen over de Stille Oceaan 
langs o.a. Honolulu (met Pearl Harbor!), Vancouver, San Francisco, Acapulco, en over de 
Atlantische Oceaan langs o.a. Aruba, Madeira naar Southampton. En nu ben ik waar ik met 
dit verslag wezen wil: die ene hele dag in Sydney. 
 
Deze dag, voorafgaande aan mijn vertrek, 18 februari 1999, dwaalde ik door de binnenstad. 
Daarbij kwam ik natuurlijk ook in het havengebied. En er zullen niet veel lezers zijn die niet 
weten dat dit havengebied heel opvallend wordt gemarkeerd door een groot bouwsel 



waarvan de bedakking uit kolossale visschubben lijkt te bestaan. Het gewrocht herbergt een 
concertzaal en een operatheater. 
Ik was in die tijd nog niet zo bevangen door de aandrift om her en der naar opera-
uitvoeringen te gaan en wandelde met niet meer dan toeristische belangstelling op het 
bouwwerk toe. Ik had de aanplakbiljetten al wel gezien: de opera De barbier van Sevilla van 
Gioacchino Rossini, en ook de strips met Sold Out erover heen geplakt. Maar dat het een 
uitvoering betrof die diezelfde avond zou plaatsvinden, viel me pas op toen ik over die pier 
naar 'de Opera van Sydney' kuierde. Dichterbij gekomen zag ik, boven aan brede trappen 
omhoog, ogenschijnlijk uitgestorven loketten. Hoewel er niets bijzonders te zien was, had ik 
de ingeving om er toch even, zonder ergens op uit te zijn, een kijkje te nemen. Ik liep de 
trappen op en langs de sterk weerspiegelende ruiten. Er was verder in wijde omtrek niemand. 
Opeens zag ik achter de ruit van een loket toch enige beweging. Ik weet niet hoe het kwam, 
ik ben helemaal niet zo alert, maar ik stapte naar het betreffende loket en vroeg of er 
misschien voor die avond in de opera nog een kaartje was. Het was met het gevoel dat ik een 
grap uithaalde, want zo'n hyperpopulaire opera met o.a. die beroemde Figaro-aria (Figaro 
hier, Figaro dalalalala) is natuurlijk al wéken hermetisch uitverkocht. Wat hoor ik? "Nou 
meneer, u boft, er is net een annulering binnengekomen." 's Avonds zat ik zowat midden 
frontbalkon majesteitelijk in één van de beroemdste operagebouwen van de wereld 
te genieten van één van de grootmeesterwerken van de opera-geschiedenis. 
 
Ik ben er nog altijd verbluft van. Ben ik in mijn hele leven één enkele volle dag in Sydney aan 
het andere eindje van de wereld, en wat overkomt me? 
 
Deze belevenis heeft de gekte in me gewekt om vóór mijn verscheiden in ieder geval in de 
vijf befaamdste operagebouwen van de wereld te hebben gezeten. Vier heb ik er inmiddels 
gehad: Sydney dus, dan uiteraard de Scala van Milaan, het moedertheater van alle opera, 
vervolgens het Bolshoi theater in Moskou en verder de Metropolitain Opera ('de Met') in New 
York. Eén moet ik er nog hebben: het Teatro Colon in Buenos Aires. Het zat er al eens aan te 
komen, maar de reis werd wegens te weinig belangstelling geannuleerd. Nu heb ik weer een 
ijzer in het vuur, voor volgend jaar april. Maar hopen dat er nu wél voldoende deelname is. 
Het betekent allemaal niet dat ik allerlei andere theaters niet belangrijk zou vinden. In de 
Arena van Verona heb ik een tijd geleden en onlangs opnieuw uitvoeringen meegemaakt en 
een bijwoning van Mozart's Die Zauberflöte in de Weense Volksoper is ook niet niks. Verder 
koester ik de herinneringen aan een operafestival ooit in het kasteel van Savonlinna in het 
Finse binnenland en aan een voorstelling in de schouwburg van Kaapstad. Maar reisdoelen 
die ik nog wel eens zou willen bereiken liggen dichterbij, zoals opera- uitvoeringen in "de 
Munt" in Brussel, in het "Gran Teatre del Liceu" in Barcelona, het "Teatro La Fenice" in 
Venetië, het theater in Praag waar Mozart's Don Giovanni in premiëre ging, en natuurlijk 
Londen Covent Garden. 
 
Bijzondere plekken in mijn geheugen worden ingenomen door een bezoek aan een 
uitvoering van Verdi's Trovatore in Boekarest en van diens Otello in Hamburg. Na een 
wintersportvakantie in Brasjov, jaren '70, hadden we op de terugreis een nachtstop in de 
Roemeense hoofdstad. Het was nog helemaal ten tijde van het Ceaucescu-bewind. 
De verlichting in het operagebouw, trouwens in de hele stad, was kennelijk op rantsoen. Er 
hing, ook door de uiterst geringe opkomst van publiek, hier en daar een plukje toeschouwers 
in een immense zaal, een sombere, deprimerende sfeer. Het voelde net zo aan als die vlucht 
van Wenen naar Belgrado in een reusachtig, ook nauwelijks verlicht,Tsjechisch toestel met 
hooguit 9 man op 300 zitplaatsen, met noodweer boven de Alpen en in de cockpit piloten die 
met hun aandacht waarschijnlijk meer bij de overval die dag van Warschau-pactlanden op 
hun land onder Dubcek waren dan bij de besturing van het vliegtuig. De ambiance in het 
theater was dus beklemmend. Maar de uitvoering was luisterrijk. Roemenen weten wel wat 
ze met (italiaanse) opera aanmoeten! 
 
In Hamburg kwam ik, jaren '80, terecht omdat daar, zoals uit hier te lande circulerende 
informatie bleek, een uitvoering van Verdi's Otello zou plaatsvinden met in de titelrol een 



zanger die me ooit had verrast in een vertolking welke in de Arena van Verona op video was 
opgenomen, een Rus, Wladimir Atlantov. Ik wilde die man live horen & zien en schreef in het 
wilde weg naar "Opera Hamburg te Hamburg" voor een reservering. Het was te kort dag voor 
een reactie en op de dag zelf ging ik met de auto lukraak op stap, 500 kilometer. Later op de 
middag stond ik voor het loket, schiep verwarring met mijn claim dat ik een kaartje had 
gereserveerd en kreeg er uiteindelijk eentje voor 50 mark toegeschoven. Ik koerste 's avonds 
op mijn stoel aan en zag wat ik eigenlijk al verwachtte, namelijk dat er ergens wel iets mis 
moest gaan met zo'n wilde exercitie: er zat iemand op mijn plaats met een geldig kaartje. Een 
suppoost zette me met veel excuses op zijn neerklapstoeltje achter in de zaal en zegde toe 
dat ik na de pauze een goede stoel zou krijgen. Dat gebeurde, weliswaar niet zo goed, en 
met moeite want ik was toch wel in een stevig uitverkochte voorstelling terecht gekomen. Mij 
werd meegedeeld dat ik me na afloop ergens onder aan een trap moest melden. Daar stond 
een soort intendant me op te wachten met een envelop in de hand, die hij me, ook weer met 
veel verontschuldigingen, toestopte. De envelop bevatte 50 mark. Ik stapte in m'n auto om 
door de nacht naar huis terug te rijden, maar nam onderweg toch maar een motel. 
 
Laat een kans om naar de opera te gaan nóóit schieten, wáár ook ter wereld. 
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