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WIE MANON DUINTJER
(Amsterdam, 1969)
IS auteur en schrijfdocent bij de
Schrijversacademie en de Querido
Academie
WAS onder meer redacteur en later
uitgever bij Rainbow Pockets
EERSTE ROMAN De S-machine, 2011
NIEUWSTE ROMAN We zijn
verdwaald, 2019
OPVALLEND Doet aan yoga. ‘Yoga is
nu totale mainstream en business.
Mensen zijn veel meer dan toen op
zoek naar rust. Dat geldt voor mij
ook. Ik vind yoga fijn. Het is ook een
stuk vrijblijvender geworden. Je gaat
mediteren en daarna schenk je voor
jezelf een wijntje in.’

Klankschaalsessies, yoga,
macrobiotisch eten en het
aanbidden van hindoeïstische
goden: in de jaren zeventig raakte
Amsterdam in de ban van oosterse
spiritualiteit. Manon Duintjer
maakte al jong kennis met deze
betoverende wereld door haar
vader, die er volledig in weg
dwaalde.
“Wat had […] een intelligente en belezen man,
extreem goed op de hoogte van de binnen- en
buitenlandse politiek, ertoe gedreven om zich
met huid en haar over te geven aan een Indiër met
overgewicht, die claimde zonder de tussenkomst
van een vrouw op aarde te zijn verschenen? Dat
moest wel iets krachtigs zijn”, overdenkt hoofdpersoon Kim in We zijn verdwaald, de nieuwe roman
van Manon Duintjer. Als dochter én als historica
is zij gefascineerd door de spirituele hausse in de
laatste decennia van de vorige eeuw. Haar vader,
de filosoof Otto Duintjer, was zeker niet de enige
intellectueel die het spirituele pad op ging. “Hij
kwam uit een streng gereformeerd nest waarin
je nauwelijks je emoties kon uiten”, vertelt ze als

Jango Edwards tijdens
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een van zijn optredens
op het Festival of Fools in
het Vondelpark, circa juni
1976.

Vredesdemonstratie,
Museumplein, 21 november 1981.

we voor het pand staan waar vroeger spiritueel
centrum de Kosmos zat. “Hij had nog theologie
gestudeerd met het plan dominee te worden. Maar
net zoals veel mensen in die tijd brak hij met de
klassieke kerk en wilde vrij zijn, maar het gen om
te geloven zat er wel in. En je moet toch wát.” Ze
grijnst.

Knetter-stoned
Het begon allemaal hier, bij de Kosmos, Prins Hendrikkade 142. Hier maakte haar vader kennis met
spirituele stromingen en meditatie. “Als academicus maakte hij er een hele studie van en álles wat
hij deed – ook het blowen – deed hij heel bewust.”
Wat ooit bruin, oranje en muf was, is nu kraakwit,
chique en fris. Dure designlampen in de hal. Het
contrast had niet groter kunnen zijn. Er zit nu een
trainingscentrum van de gemeente. “Ik was een
jaar of vijf toen ik met mijn ouders in de Kosmos
kwam. Ze deden op zolder aan tai chi. Mijn moeder
had een schattig zakje met kroepoekjes voor mij
gemaakt met een Bobo erbij, maar ze had er niet
bij nagedacht dat het ontzettend kraakte tijdens
de haast geruisloze les.” Niet lang daarna gingen
Manons ouders uit elkaar. Haar vader richtte zijn
leven steeds meer in naar oosters spiritueel recept.
Met een klein altaar in de huiskamer en een foto
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Neutronenbom

Zorba de Buddha

van een Indiase goeroe op de schoorsteenmantel.
We fietsen naar het openluchttheater in het Vondelpark voor een blije herinnering. “Het Festival
of Fools”, roept Manon me toe, laverend door het
verkeer. Ze was zeven toen ze samen met haar
vader op zondagmiddag naar dit hippiespektakel
ging, waar lekker gek doen heel gewoon was. “De
zon scheen, véél bont geklede mensen en op het
podium de Amerikaanse performer Jango Edwards
met zijn reggae-band. Hij had zo’n zwiepende
paardenstaart en zong liedjes als Life could be
oh so sweet if I was a bicycle-seat. Wat ik als kind
heel grappig vond, is dat hij naakt met zijn piemel
tussen zijn benen stond, waardoor je even dacht
dat hij een vrouw was. Iedereen was blij, lief en
waarschijnlijk ook knetter-stoned, net als Jango,
maar dat had ik niet door.”

Birkenstocks

Verliefd

DE ROOS
Spiritueel Centrum De Roos
is in 1984 opgericht en
volgens eigen zeggen een
van de grootste spirituele
locaties in Nederland. Vader
Otto Duintjer gaf weleens
een lezing in het centrum,
dat het gebouw (P.C.
Hooftstraat 183) in augustus
2001 betrok. “Uitgerekend
hier geef ik geheel vrijwillig
les in creatief schrijven. De
Schrijversacademie huurt
er ruimte. Voor mij is het
een groot déjà vu.” Het
pand uit 1873 werd vanaf
eind 19de eeuw bewoond
door de oprichters van
modehuis Hirsch, Sally
Berg en Sylvain Kahn (met
zijn gezin). Na hen hield de
Coöperatieve Vereeniging voor
Lijkbezorging er kantoor.
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Wat Manon met beide ouders deelde, was de angst
voor de neutronenbom. Op 21 november 1981 liepen
zij en haar vader mee in de grote vredesdemonstratie tegen kernraketten, zij het afzonderlijk van elkaar. Het begon op het Museumplein. “Midden door
het plein liep toen nog een brede autobaan. Maar
op die dag stond het hier stampvol met mensen.
Meer dan 400.000. Ik zat net op het Barlaeus en
was erbij met een groepje uit mijn klas. Op een van
de jongens was ik verliefd en hij op mij, zo bleek.
We zijn per ongeluk expres de anderen kwijtgeraakt
en hebben hand in hand die demonstratie gelopen.
Heel romantisch. Bijzonder was de onbevangenheid
van iedereen, als je dat vergelijkt met nu. We waren
wel bang voor de bom, maar niet voor een gek die
een aanslag zou kunnen plegen.”
Die dreiging van de Koude Oorlog was voor Manons
vader een reden om de voorspelling van zijn goeroe
Hadaikhan Babaji serieus te nemen dat het einde
der tijden eraan zat te komen. Vele vakanties reisde
hij naar de ashram (leefgemeenschap) in India.
“Hij stuurde me kaartjes waarop hij schreef dat de
wereld zou vergaan. Vreselijk vond ik dat.”
De fietstocht eindigt voor het Bulldog Hotel op de
Oudezijds Voorburgwal 216. Hier zat vroeger Zorba
de Buddha, een Bhagwan-discotheek. “Een superleuke disco. Van binnen erg licht en clean. De Sannyasins ruimden elk peukje dat je liet vallen onmiddellijk op met stoffer en blik. Om 22.00 uur was er een
ceremonie: de volgelingen in rode gewaden stonden
dan met hun ogen dicht en gevouwen handen in een
kring op de dansvloer. Daarna begonnen ze extatisch
te dansen op hits als Brand New Day of Relight my
fire. Ze zwiepten met hun gebedskettingen in het
rond. Wij gingen dan natuurlijk ook helemaal los.
Hoe gek je ze ook vond, ze maakten wel sfeer. Hier
vond ik weer die vrolijkheid van het Festival of Fools.
Ook al blijft het ironisch dat ik met mijn allergie voor
spiritualiteit juist in deze disco wel de állerleukste
uitgaanstijd heb gehad. Mijn vader had overigens
niks met de Bhagwan. Te commercieel.” ●
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De feestelijke, uitbundige kant van haar vaders
nieuwe leven sprak haar wel aan, maar hij ging
zo op in zijn nieuwe wereld dat hij op een dag
zijn hoofd kaal schoor en in een kurta ging lopen,
een lang Indiaas hemd. “Met van die vreselijke
Birkenstocks eronder die ik zelf nooit zou dragen.
Ik schaamde me dood. Ik koppelde de scheiding
van mijn ouders aan die spirituele wereld en
werd er steeds allergischer voor.” Een van haar
grootste beproevingen was een bezoek aan het
Babaji tempeltje aan de Rozengracht, vlak bij de
Westertoren. Het zat boven de New Age-winkel
Himalaya, die werd bestierd door aanhangers van
deze goeroe.
Ze moest een steile, smalle trap omhoog en herinnert zich de geur van sigaren en gebakken ui. In
een bedompte kamer stond een altaartje met een
foto van de goeroe erop, waar iedereen voor boog.
“Mijn irritatie kwam door een zekere verhevenheid die ik voelde bij de aanwezigen en het héél
bewust bij elkaar zijn. Elkaar goed aanraken. ‘Wat
fijn dat je er bent’. Het had iets gemaakts. Op een
gegeven moment zaten we allemaal in kleermakerszit en ging er een cassetterecorder aan met
doordringende muziek zonder melodie. Iedereen
begon langzaam mee te hummen. Het duurde
eindeloos. Ik had honger en wilde naar huis.”
Het besef dat deze nieuwe wereld voor haar vader
heel belangrijk was, drong na dit tempelbezoek

pas echt tot Manon door. “Ik wilde er eigenlijk niks
mee te maken hebben, maar ik wilde hem ook niet
kwijt. Ik had een sterke band met mijn vader. Dus
hield ik me maar voor dat hij een beetje gek geworden was en dat het wel weer zou overgaan.”

