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Dochter Jules Deelder schreef boek: ‘Ik zei nooit 
vader of papa, daar luisterde hij toch niet naar’

Schrijver en dj Ari Deelder (37) dook voor het zojuist 
verschenen ABCDeelder in het uitpuilende archief vol rariteiten
van haar vader Jules. Ook spitte ze zijn teksten door. ‘Ik vind 
Jules ineens een soort van wijs geworden en daarmee had ik 
hem niet eerder geassocieerd.’

Annemart van Rhee – Algemeen Dagblad, 3 juli 2022

Ari Deelder wilde afspreken in het Rotterdamse Wester Paviljoen. Met 
reden, want het terras daar ligt pal tegenover het statige pand waarin 
zij opgroeide. Het zicht op Huize Deelder zorgt voor nostalgische 
gevoelens. Ze herinnert zich nog de balkons vol avocadopitten geplant
door haar moeder, decorbouwer Annemarie Fok. De 45 meter diepe 
tuin waar Ari in 2018 haar huwelijksfeest vierde. En het souterrain 
waar ze ‘lazarus neerpleurde’ als ze na een nacht met vrienden naar 
huis kroop.
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Schrijver en dj Ari Deelder praat snel en uitgesproken. Andere 
eigenschap die zij erfde van Jules – ‘ik zei nooit vader of papa, daar 
luisterde hij toch niet naar’ – omschrijft zij als ‘schijt hebben aan’. 
‘Maar Jules had daar meer van dan ik. Hij kon zorgzaam en lief zijn, 
maar ook heel egoïstisch.’ Ze laat een foto zien waarop ze als peuter 
in een platenzaak ongelukkig de lens in kijkt, Jules graait op de 
achtergrond door allerlei bakken. ‘Dan zat ik urenlang in zo’n winkel 
te wachten en dacht ik: nog een krat en nog een krat. Ik wil naar 
huis. Huilen had geen nut, Jules was Oost-Indisch doof.’

De K verklapt de inhoud van zijn laatste koffer die hij als dj meenam in 2019 
met muziek van Milt Jackson, Clark Henry en Hal Singer

Over de in 2019 op 75-jarige leeftijd overleden dichter, performer, 
drummer en nachtburgemeester verschenen al verschillende 
biografieën. Sommige daarvan waren door de familie ongewenst 
omdat er mensen in aan het woord komen met wie Jules niets had, 
zegt Ari. ‘Bovendien vond hij dat ik de schrijver moest zijn. Dan bleef 
het geld tenminste in de familie.’

Kijkje in de keuken
Vlak voor corona begon zij aan de biografie over haar vader. Maar 
omdat de pandemie live interviewen onmogelijk maakte, besloot ze 
eerst ABCDeelder te maken. Ze geeft aan de hand van het alfabet een
kijkje in de keuken en het hoofd van de dichter. Zo staat de B voor het
bureau waar Ari de lezer doorheen loodst, langs Jules’ werktafel en 
spullen als zijn typemachine, zijn koekblik vol drugsparafernalia, lades
vol monturen, stiletto’s (om zijn nagels mee schoon te maken) en een
handvol voorgedraaide joints. De K verklapt de inhoud van zijn laatste
koffer die hij als dj meenam in 2019 met muziek van Milt Jackson, 
Clark Henry en Hal Singer. Bij de S staan foto’s van zijn tientallen 
stropdassen.

2/5



 © Karel Sanders

Het is een soort zoektocht door zijn archief en ramvolle kasten. Ari: 
‘Die begon vlak voor Jules’ dood. Mijn ouders waren net twee straten 
verderop in Rotterdam-West gaan wonen toen hij riep: waar is de 
egofoon? Dat is een zelfgemaakt klein kunstobject. Tijdens het zoeken
daarnaar stuitte ik op niet gepubliceerde teksten en foto’s, koffers, 
zijn enorme platen- en schoenencollectie. Die vertellen nu het verhaal
van zijn werkwijze en ontwikkeling als dichter. Je moet ABCDeelder 
zien als een wormvormig aanhangsel van de biografie die nog zal 
verschijnen. Die egofoon is trouwens nog steeds niet gevonden. 
Waarschijnlijk heeft Jules hem ergens veilig opgeborgen in een 
platenkoffer achter zeven andere koffers.’
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Zelfverzekerd schrijver
Ari kreeg door deze exercitie een nog vollediger beeld van Jules. ‘Hij 
was veertig toen ik werd geboren. Dus hij had al een heel leven 
achter de rug. Hij zat in een band en ik dacht dat hij daarmee een 
keer in Londen was geweest. Maar ik ontdekte dat het drie langere 
periodes waren. Natuurlijk geldt: what happens in de kleedkamer, 
stays in de kleedkamer. Maar ik heb van muzikanten mooie verhalen 
gehoord. Ook dacht ik dat hij altijd een heel zelfverzekerd schrijver 
was. Uit vroege communicatie met de uitgeverij blijkt anders. Daarin 
vraagt een beginnend schrijver: is het goed genoeg? Moet ik er nog 
aan werken? Hij was op zoek naar goedkeuring. Twijfel die ik herken. 
Ik ben geen literair genie, maak teksten voor film en theater. Dat 
Jules zei dat ik kon schrijven gaf mij meer zelfvertrouwen.’

Voor Ari

Lieve Ari
Wees niet bang

De wereld is rond
en dat istie al lang

De mensen zijn goed
De mensen zijn slecht

Maar ze gaan allen
dezelfde weg

Hoe langer je leeft
hoe korter het duurt

Je komt door het water
en gaat door het vuur
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Daarom lieve Ari
Wees niet bang

De wereld draait rond
en dat doettie nog lang

Ari vond schoenen waarvan de binnenkant totaal kapot was, 
toch bleef hij daarop doorlopen. ‘Kan niet anders dan dat hij 
stierf van de pijn. Maar ja: hij kocht ook een keer schoenen 
twee maten te klein omdat hij ze zo tof vond. Kwam hij op z’n 
knieën de trap op. Zijn motto: wie mooi wil zijn, moet pijn 
lijden.’

Ze mist Jules nog veel en vaak. ‘Soms hoor ik een geluid en denk ik: 
o, daar is-ie. En regelmatig voelt het alsof hij er nog is. Het moment 
nadat ik mezelf voor de gek houd en besef dat ik hem nooit meer zie, 
is het ergst. Fuck. Eigenlijk wil ik die kutboeken helemaal niet 
schrijven. Had ik ook niet gedaan als Jules nog leefde. Wat ik wel 
mooi vind: sommige gedichten hebben na zijn dood een andere 
betekenis gekregen. Zoals Voor Ari, dat hij op mijn tweede schreef. 
Omdat veel mensen dat omarmden, voelde het niet voor mij 
persoonlijk. Nu wel. Het is nu een troostend bericht geworden, van 
een vader die zegt: je hebt zelf de macht anderen je niet te laten 
kwetsen. Om heftige, verschrikkelijke dingen te doorstaan. Een 
troostende gedachte van iemand die het zelf had meegemaakt. Ik 
vind Jules ineens een soort van wijs geworden. En daarmee had ik 
hem niet eerder geassocieerd.’

ABCDeelder verschijnt bij De Bezige Bij €22,99

Bron: https://www.ad.nl/mezza/dochter-jules-deelder-schreef-boek-
ik-zei-nooit-vader-of-papa-daar-luisterde-hij-toch-niet-
naar~a4013488/ 
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