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Voor ESQUIRE vroeg JEROEN SIEBELINK jarenlang aan bekende 
mannen: waarom ben je de vader die je bent? Het leidde tot 

een bundel (VADERS & ZONEN) en tot een roman 
(Pels) waarin hij in feite over zijn eigen vader 

schreef, de schrijver Jan Siebelink. Maar toen 
vroeg hij het aan zichzelf: waarom ben ik de 

vader die ik ben? Dit is zijn antwoord. 

Het allereerste waar een beetje vader bij het 
ontwaken aan denkt? Aan zijn meest dier-

baren toch? Dit beetje vader niet. Voor-
dat ik aan mijn zonen, mijn vrouw en mijn 
hondje denk, zijn mijn gedachten bij koeien, 

varkens en kippen. Bij de miljoenen die-
ren die vandaag weer in vrachtwagens wor-

den gepropt en worden afgevoerd naar het 
slachthuis. Kan ik niks aan doen. Ze stom-
melen, trippelen en fladderen alweer door 

mijn hoofd, ze herinneren me eraan dat 
vandaag meer welzijn op het spel staat dan 

alleen dat van mijn zonen.
Laatst, bij de presentatie van mijn boek 

over De Vegetarische Slager, bekende ik dit aan 
het publiek. Tijdens de borrel kwam mijn 
oudste zoon Kaj (17) bij me staan. ‘Dat wist 

ik niet, pap.’ Vind je dat erg, vroeg ik. ‘Nee, 
hoor.’

Kaj is cool. Ik hoef hem niet uit te leggen 
dat hij niet werkelijk op de tweede plaats 
komt. Al zag ik aan hem dat het hem toch 

wel raakte. Dat ik kennelijk met nog iets 
anders bezig ben, iets wat ik ook belang-
rijk vind.

En dit roerde mij dan weer. Dat hij me 
opzoekt, met zijn opmerkzaamheid.

Neem weer even de dieren. We eten thuis 
met veel smaak plantaardig, maar het 

waarom van plantaardig komt zelden ter 
sprake. Het is mij door mijn gezin verboden 

om over dierenleed te praten. Mijn vrouw, 
mijn zoon Teun (15) en – echt waar – 
mijn hondje snappen het waarom 

namelijk al. Kaj snapt het ook, maar 
hij hunkert naar vlees. Hij stilt zijn 

zucht regelmatig buitenshuis. 
Vandaar soms een plaagstoot 
van mijn kant. Of van zijn 

kant. Zo vertelde ik hem 
een keer dat ik had mee-

gelopen in een beto-
ging voor dieren-
rechten en dat dit 

diepe indruk op 
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De vader (82) en 
de zoon (51).
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1  De auteur met 
hond Zorro.

2  Een jonge 
Jeroen (12) 
braaf aan zijn 
huiswerk.

3  Jeroen (17) met 
zijn eerste hond, 
Tikker.

4  Met vader Jan 
en zonen Teun 
en Kaj bij een 
boekpresentatie.

me had gemaakt. ‘Hoezo?’ zei hij uitdagend. ‘En 
doe je dat dan gratis?’ Ik moest iets wegslikken, 
legde uit dat je soms iets voor anderen doet, 
voor de stemlozen en weerlozen, zonder er iets 
voor terug te willen. En tegelijk genoot ik ervan hoe hij me tegengas 
gaf, hoe hij simpelweg nee tegen me zei.
Kaj is wat dit betreft een andere jongen dan ik was. Tegen mijn eigen 
vader zeg ik pas sinds kort nee. Op mijn eenenvijftigste. En dan niet 
zoals Kaj, van man tot man, maar in mijn boeken. In mijn roman Pels 
ziet de zoon van een bontfokker dat zijn vader niet gelukkig wordt 
van het houden van pelsdieren in krappe kooitjes. Zoonlief is het niet 
eens met de wrede werkzaamheden in de stal. Als hij zich aansluit bij 
het Dierenbevrijdingsfront, staat hij voor de keuze. Is hij zijn vader 
trouw? Of zijn ideaal? Hij kiest niet, zegt geen nee, maar probeert 
via omtrekkende bewegingen zijn vader iets duidelijk te maken. Hij 
bevrijdt dieren, maar wil ook zijn vader van de dieren bevrijden. De 
mens van zijn schuld.

Waarom toch zo moeilijk?  
Zeg gewoon nee, man

Als ik wilde weten waarom ik de vader was die ik was, moest ik 
toch bij mezelf te rade. Nu wist ik al wel wát voor vader ik was. Dat 
was alvast een begin. Zo had ik als vader een sterk moederlijke kant, 
waar ik trots op was. Ik gaf de jongens de fles, ik ving ze na school op 
met thee. Tegelijk wilde ik ook hun maatje zijn, jongen onder de jon-
gens. Ik was elf jaar lang hun voetbalcoach, nog steeds fluit ik hun 
wedstrijden. Het enige waar ik de pest aan had, was grenzen stel-
len, verboden opleggen, nee zeggen. Ik zei wel nee, daar vroegen ze 
om, maar ik werd er vaak verdrietig van. Als ik weer eens nee zei, was 
ik altijd bang dat dit ze van mij deed verwijderen. Dat dit mij ver-
anderde in een politieagent waar ze met een boog omheen liepen. 
Waarom? Van wie had ik dat?

Ik dacht: heb ik dat van mijn vader? Ik schreef verhalen over hem, 
over hoe dit bij hem zat. Daarin vertelde hij over zijn onzekere jeugd, 
hoe hij als kind wakker lag als zijn vader, die een kleine kwekerij had, 
geen planten verkocht. Hoe hij spijbelde van school om winkels langs 
te gaan om dat zelf te doen. Mijn vader had geen tijd om te puberen,  
om nee te zeggen tegen zijn vader. Integendeel, hij zag het als zijn 
grote taak om zijn vader bij te staan. En mijn grootvader liet zich 
die steun aanleunen. Hij sprak weinig met zijn zoon, deed niets aan 
opvoeding. Opgeslokt door zijn geloof en het hiernamaals, bang dat 
straks bij de hemelpoort iemand nee tegen hem ging zeggen, zei hij 
geen nee, geen ja, niks.

Op zijn beurt deed mijn vader, opgeslokt door zijn schrijverschap, 
ook niet zoveel aan opvoeding of aan nee zeggen. Hij was blij dat 
hij kinderen had, maar wat daar verder van terecht moest komen, 
was voor hem een raadsel. Hij was altijd wel te porren om een balle-
tje over te schieten en als ik ziek was, bracht hij beschuit, thee en de 
nieuwe Voetbal International. Alleen als ik over de schreef ging, als ik 
kauwgum jatte in een winkel, wist hij zich geen raad. De uitdrukking 
op zijn gezicht was voor mij dan wel genoeg, als ik die zag vluchtte ik 
al naar mijn kamer. Maar verder geen vaderlijke uitleg over wat wel 
en niet kan, geen nee, met als gevolg dat ik zelf op zoek ging naar de 
grenzen. Dat ging van kwaad tot erger. Dronken rijden in zijn auto, 
winkelinbraakjes. Hij had geen idee, ik liep nooit tegen de lamp, heb 
nooit hoeven boeten. Het was een lichtzinnige jeugd, ik zat geloof 
ik nergens over in. Ik leefde, consumeerde erop los, totdat ik op een 
dag wel genoeg had uitgevroten, ik verliefd werd op een vegetarische 
vrouw, plantaardig ging leven en de verantwoordelijkheid kreeg voor 
een zoon.

Dus nu moest ik nee gaan zeggen. Of niet. Tegen twee jongens die zelf 
heel makkelijk nee tegen mij zeiden (dat moeten ze van mijn vrouw 
hebben). Schermverslaving. Grof taalgebruik. Blikjes varkensknak-
worst van de meest dubieuze afkomst onder Kajs bed. Dingen waar ik 
steeds iets van moest vinden, waarbij ik soms streng moest zijn, Kaj 
naar zijn kamer moest sturen, terwijl ik hem liever dicht bij me hield, 
een gesprekje had. Maar ja, tegen die tijd had ik mijn geduld al verlo-
ren en wist ik me, net als mijn vader, even geen raad.

Maar anders dan mijn vader zocht ik altijd snel de weg terug. Nog 
voor het slapen gaan bood ik mijn excuses aan – terwijl Kaj de situa-
tie die eraan vooraf was gegaan al vergeten was. En zo modderde ik 
voort, tot aan de dag waarop Kaj zei: bekijk het maar, ik laat me niet 
meer door jou naar mijn kamer sturen.

Nu lijkt het erop dat ik de moeilijkste jaren van mijn vaderschap 
wel achter de rug heb. Geen slaande deuren meer. Ze accepteren dat 
ik grenzen trek, staan me tegelijk toe als maatje, we stoeien, vervelen, 
knokken, maken domme grappen, gierend van de lach. Ze lijken de 

puberteit achter zich te laten. En ik mijn getob over mijn vaderschap. 
Waarna slechts nog één vraag rest.
Wanneer ga ik beginnen aan mijn puberteit? Kan ik al nee tegen mijn 
vader zeggen? En hielp het schrijven van de roman Pels daarbij? Om 
een jongen op te voeren die geen nee zegt tegen zijn vader, maar via 
een omweg wel nee doet? Een jongen die een daad stelt. Een jongen 
die in zichzelf gevangen zit, geeft de vrijheid aan dieren die gevangen 
zitten. Dieren die niet voor zichzelf kunnen opkomen, die letterlijk 
geen nee kunnen zeggen. Om ze te laten ontsnappen aan de vaders 
van de wereld. Misschien, denk ik soms, gaat Pels over iets groters dan 
vaderschap. Over wat onze vaderen van de wereld hebben gemaakt. 
Bezige maar onverschillige vaders, druk met overleven, met zichzelf. 
Ze deden met dier en planeet wat ze maar uitkwam. Ze hadden over-
tuigingen, die we als vader op zoon doorgaven, onwrikbare ideeën 
over hoe wij als mens de baas denken te moeten spelen over andere 
soorten. De desastreuze gevolgen ervan ervaren we nu.

Mijn vader vond Pels prachtig. Een verhaal over de oude, naar binnen  
gekeerde mannenwereld van de nertsenhouderij, maar meer nog 
over de naar binnen gekeerde, stilgevallen wereld van een vader en 
een zoon. Laatst vroeg ik: heb je het gevoel dat Pels ook over ons gaat? 
Over jou en mij? Wat zich tussen ons heeft afgespeeld? Nou, zei hij, 
nee. Hij had er als roman erg van genoten.

Maar verder niks.
Jammer, dacht ik. En toen ging ik verder.
Ik trok de koelkast van mijn ouders open, begon opmerkingen te 

maken, over varkensworstjes van duistere afkomst die ik aantrof. 
Andersom begon hij mij ook aan te spreken. Waarom legde ik op mijn 
verjaardagsfeestjes zelfs geen visje meer op de barbecue? Was dat wel 
gastvrij? We kregen een aanvaring, legden het even snel weer bij. Hij 
liet zich lovend uit over de veganistische gerechten die ik hem voor-
schotelde. Hij zei dat ik als veganist gelijk had, maar dat hij soms zo 
snakte naar vlees. Hij zei dat ik hem aan zijn eigen vader deed den-
ken, dat fanatieke, religieuze bijna. Ineens praatten we. We praatten 
zoals hij nooit met zijn vader heeft gepraat. En zoals ik, op een dag, 
hoop te kunnen praten met mijn zonen. Mijn zonen lezen niet, maar 
als ze zich later misschien afvragen wie ik was en ze een boek van me 
uit de kast trekken en er één zinnetje uithalen waar ze iets mee kun-
nen, dan is al dat nee knikken en ja schudden niet voor niets geweest.

Mijn vader draagt geen bont. Hij zou geen dier pijn kunnen doen, 
daar ging het me in in mijn roman natuurlijk niet om. Het ging om de 
zoon, een conflictmijdend persoon als ik, die een omweg nodig heeft 
om te komen waar hij moet zijn. Om te zeggen wat hij wil zeggen.  
En niet met één boek, maar met meerdere boeken.

Waarom toch zo moeilijk? Waarom doe ik niet als Kaj? Zeg gewoon 
nee, man.

Op een dag vroeg Esquire me of ik mijn licht wilde opsteken bij andere 
vaders. Wisten ze bij Esquire van mijn getob af? Ze wilden een reeks 
reportages met bekende muzikanten, sporters, acteurs. Hoe gingen 
zij om met onzekerheden – als vader, als zoon? Misschien kon ik iets 
van ze leren? Wat bleek: de meeste vaders hadden geen last van onze-
kerheden. De verbijsterende uitkomst van de reeks, die ik bundelde 
onder de titel Vaders & Zonen, was dat ze van zichzelf vonden dat ze het 

erg goed deden. Al waren er ook uitzonderin-
gen. Ik putte troost uit de twijfel van ex-wiel-
renner Gert Jakobs, hockeycoach Mark Lam-
mers en Racoon-voorman Bart van der Weide. 
Waar ik bij zat, werden ze soms hard aange-

pakt door hun kinderen, kritiek die ze liefdevol over zich heen lie-
ten komen. Hun kwetsbaarheid ontroerde me, in hen zag ik iets van 
mezelf terug. Maar het bleef bij herkenning. Het hielp me niet mezelf 
beter te begrijpen.

Op zijn beurt deed mijn vader,  
opgeslokt door zijn schrijverschap, 

ook niet zoveel aan opvoeding

mei — juni 2020 Esquire mei — juni 2020 Esquire

8988

VADERS & ZONEN


