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Piet Reckman, en hoe je je hem herinneren kan...
Remko van Broekhoven
Er zijn heel veel manieren om je één en dezelfde mens te herinneren. Diverse
kranten memoreerden Piet Reckman, die op vrijdag 15 juni overleed, als de man
die in 1977 een tweede kabinet Den Uyl verhinderde. Het was Reckman die de
PvdA-partijraad ertoe bracht om het resultaat af te wijzen dat Ed van Thijn had
uitonderhandeld met D66 en Van Agt. Zo verwierf de Partij van de Arbeid haar
eigen dolkstootlegende, en was Reckman voortaan bij velen bekend als Ome Joops
bloedeigen Brutus.
Voor weer anderen ? vaak collega-docenten en studenten van sociale academie De
Horst of deelnemers aan zijn leef- en actiegemeenschap Sjaloom, was Reckman
een goeroe. Of in elk geval een wijze oudere man van wie zij leerden hoe te
denken, en ? dát bovenal ? hoe actie te voeren. Niet op de laatste plaats omdat hij
inspiratie muntte uit wat er begin jaren zeventig in Latijns Amerika gebeurde, vooral
in het Chili van Salvador Allende.
En dan waren er nog de velen ? vaak opinieredacteuren of andere ‘poortwachters’ ?
die Piet Reckman en zijn brieven of artikelen soms zagen als welkome rode peper
voor hun pagina’s. Zo geselde Reckman begin januari 2005 op de Forumpagina van
de Volkskrant het nieuwe PvdA-beginselprogramma, om in één adem door het
toen net verschenen Waterlandmanifest te onderschrijven. Vaker echter leken
opinieredacties hem te beschouwen als een querulant, en ontving hij
standaardbriefjes van het soort dat hij met een mengeling van sarcasme en
masochisme op zijn website afdrukte: ‘Helaas zullen wij het artikel niet kunnen
plaatsen. Het grote aanbod dwingt ons tot een scherpe selectie. Uw bijdrage
heeft daarbij de eindstreep niet gehaald.’
Ik koester vooral warme herinneringen aan Piet Reckman. Ik leerde hem kennen
lang voordat we elkaar voor het eerst ? en laatst ? zouden ontmoeten. Op een
leeftijd dat straatvoetbal of zelfs knikkeren een meer gepaste bezigheid zou zijn
geweest, las ik namelijk het werk dat zijn Sjaloom Odijk uitgaf. De ‘Boekjes voor
volksonderricht’ uit Allende’s Chili bijvoorbeeld die Reckman zelf vanuit het Spaans
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had vertaald. Ze heetten ‘Uitgebuitenen en uitbuiters’ of ‘Monopolies en misère’, en
legden op toegankelijke wijze het marxisme uit. Of, zoals Rode Piet het zelf in die
tijd noemde: histories materialisme.
Ik kende Reckman dus lange tijd vooral als een oude, eerbiedwaardige professor
aan mijn hoogstpersoonlijke Open Universiteit. Maar dan wel een met revolutionaire
ambities, zoals ik die inmiddels ook was gaan koesteren, mede onder invloed van
zijn uitgaven. En toen ik hem twee jaar terug dan ontmoette in Odijk, bleek hij een
aardig soort opa te zijn. Een man die enkele weken na Che Guevara was geboren in juli 1928 - en die nog steeds dezelfde dromen koesterde als dat even
inspirerende als onverbiddelijke idool. Een man ook die ondanks al zijn kennis en
ervaring interesse wist op te brengen voor zijn gesprekspartner. En een man die
niet wist hoe hij zijn eigen videoapparaat moest bedienen, precies zoals het een
oudere heer in hoogtechnologische tijden betaamt.
Ik gun ieder zijn eigen herinneringen aan Piet Reckman, ook als ze minder positief
zijn dan die van mij. Mij heeft hij geïnspireerd. Al is het alleen al omdat hij ? 78 jaar
oud ? een veteraan was, gespecialiseerd in verloren gevechten. Maar hij vocht
tenminste, tot op het allerlaatste moment.
Remko van Broekhoven
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