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De dissidente lusten van Reinaldo Arenas 

RUIM A N D E R H A L F JAAR G E L E D E N  werd Harry Mul i sch in het televisie-

programma Zomergasten gevraagd wie hij als zijn belangrijkste leer-

meesters beschouwde. Hij noemde er twee, een good guy en een bad guy: 

Fidel Castro en Ado l f Eichmann, respectievelijk. Het zijn dezelfde twee 

namen die Mul isch bijna dertig jaar geleden in het voorwoord van 

Het woord bij de daad noemde. 'Van Eichmann heb ik geleerd, waartoe 

rechts leidt; van Fidel Castro, wat daartegen gedaan kan worden,' aldus 

de schrijver in zijn spraakmakende boek uit 1968 waarin hij de loftrom-

pet steekt over de Cubaanse Revolutie. 

Dat wat Mulisch betreft Fidel Castro bijna dertig jaar later nog steeds 

niet van zijn voetstuk is gevallen, mag een kras staaltje van politieke 

trouw worden genoemd. Opmerkelijk was bovendien dat Mul isch in 

het VP RO-programma zelf over Castro begon, omdat hij al heel lang de 

gewoonte had om wanneer hem naar zijn standpunt inzake Cuba werd 

gevraagd even provocerende als ontwijkende antwoorden te geven, in 

de trant van: 'Het communisme is veel aantrekkelijker in de zon van 

Cuba dan in de regen van Polen.' 

Mul i sch ' tegendraadse standpunt was al te v inden in Over de affaire 

Padilla  (1971), het boekje dat hij schreef naar aanleiding van de commo-

tie rond de arrestatie en de afgedwongen spijtbetuiging van de 'contra-

revolutionaire' dichter Heberto Padilla. Terwijl naar aanleiding hiervan 

de meeste schrijvers die de Cubaanse Revolutie in de jaren zestig een 

warm hart hadden toegedragen teleurgesteld afhaakten, toonde M u 

lisch zich een principieel verdediger van Castro's Cuba: Tk had de soli-

dariteit gekozen met een heldhaftige samenleving, die vanuit de recht -

vaardigheid leefde en daarom in konstant levensgevaar verkeerde, en in 

Nederland was mijn taak om die te verdedigen, niet om haar te k r i t i -

seren; dat deden andere nederlanders al.' 

Niet alleen het taalgebruik en de spelling, maar ook het antwoord 

op de vraag wie verantwoordelijk is voor de problemen van de Cubaanse 

Revolutie is geheel in de geest van de tijd: 'Sinds de Varkensbaai zijn het 

steeds weer de amerikanen, die de ontwikkeling op Cuba frustreren 

door hun onafgebroken dreiging, ingrijpen en blokkade.' 

Daarna heeft Mul isch , voor zover ik weet, nooit meer iets over Cuba 

geschreven. En hij lijkt sindsdien ook nooit meer iets over Cuba te heb-


