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GRAND HOTEL EUROPA 
Haalt het Avondland de morgen nog? 

 
door Frans Holtkamp 

 
 
 

 
Ilja Leonard Pfeijffer is een rasverteller. 
Zijn roman Grand Hotel Europa leest als een 
verhaal waarin talloze ‘zijverhalen’ keurig 
op hun plek vallen en de spanning vijfhon-
derd bladzijden lang wordt volgehouden tot 
de verrassende ontknoping aan het eind. 1 
Rijk aan humor en aan ironisch beschreven 
situaties, in opgeblazen maar zeer beeldende 
taal geschreven, is het boek vooral luchtig. 
Overdrijving blijkt de overheersende stijlfi-
guur en de auteur heeft er duidelijk plezier 
in tal van situaties wijdlopig te beschrijven, 
niet in de laatste plaats de kleding en assec-
coires van het hoofdpersonage waarbij zo’n 

beetje alle modehuizen van Europa de revue passeren.  
Ilja Leonard Pfeijffer, de hoofdpersoon, draagt dezelfde naam als de auteur van 
Grand Hotel Europa. In het gelijknamige hotel verwerkt hij zijn verbroken rela-
tie met het andere hoofdpersonage, Clio, – die gebrokenheid is misschien minder 
definitief als ik de laatste zinnen van de roman hoopvol interpreteer – door aan 
een boek over reizen te werken. Het geraffineerde is, dat de roman die de hoofd-
persoon Ilja van plan is te gaan schrijven, door de auteur van vlees en bloed 
gaandeweg tot stand wordt gebracht. 
Het hoofdpersonage Ilja spreidt een enorme hoeveelheid kennis tentoon, laat 
daarbij andere personages buikspreken – meneer Patelski, bijvoorbeeld, geeft 
heel wat analyses van zorgwekkende toestanden prijs – , houdt zelf ook zo nu en 
dan een fikse preek en wekt door dat alles een nogal zelfingenomen indruk, die 
weer afgezwakt wordt door zichzelf voortdurend op de korrel te nemen. Ilja is 
arrogant en zelfrelativerend tegelijk. 
De roman heeft een centraal thema: Europa heeft geen toekomst meer. Het bijt 
zich in zijn geschiedenis en oude culturele artefacten vast en fungeert alleen nog 
maar als pretpark waar hordes toeristen als sprinkhanenplagen in neerstrijken. 
Talloze metaforen versterken dit beeld: het hotel met z’n kokette naam en verga-
ne glorie, de voormalige eigenaresse die Europa heet, Clio die als kunsthistorica 
haar boterham verdient met oude kunst en Venetië als hoofdmetafoor van de te-
loorgang van het Avondland. 
Hoe serieus moet ik Ilja’s doemscenario van Europa nemen? Laat ik duidelijk 
zijn: wat de auteur van vlees en bloed over het Avondland, reizen en toerisme 
denkt, doet niet terzake. Alleen wat de fictieve Ilja zegt, is van belang. Dat neem 
ik als uitgangspunt voor mijn verdere beschouwing over de toekomst van mijn 
geliefde werelddeel.  
  

 
Piccolo Abdul 
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Immers, zodra de inkt van een roman is opgedroogd, is de navelstreng tussen 
schepper en schepping doorgeknipt en begint de boreling zijn eígen leven. Dus 
als van nú af in mijn overwegingen de naam Ilja valt, bedoel ik het hoofdperso-
nage uit het boek. 
 

 
 
Europessimisme 
Als Ilja vanuit Genua overwipt naar Amsterdam voor een bespreking over het project 
waar hij weinig fiducie in heeft – de documentaire over toerisme – gaat hij ook even 
bij zijn Nederlandse uitgever Peter Nijssen langs. Hij zegt op pagina 300: 
 

Ik wil eigenlijk helemaal geen boek over toerisme schrijven, Peter. Dank je 
wel dat je mij dwingt om daar expliciet over te zijn. Toeristen zijn slechts het 
symptoom van iets groters en ernstigers, zoals gasten op een begrafenis een 
symptoom zijn van de dood. Dat wil ik in mijn boek onderzoeken. Het moet 
gaan over Europa, de Europese identiteit, die verstrikt is in het verleden, en 
over de uitverkoop van dat verleden op een geglobaliseerde markt bij gebrek 
aan geloofwaardige alternatieven. Het moet een liefdesverklaring worden aan 
Europa vanwege wat het ooit was, dat op dit moment vanwege wat het ooit 
was onder de voet wordt gelopen door de laatste en definitieve barbaarse inva-
sie. Het wordt een triest boek over het einde van een cultuur. 

 
Ilja weet het zeker: Europa heeft geen toekomst meer vanwege zijn ‘exclusieve 
neiging om boven alles een verleden te willen hebben’. Het massatoerisme versterkt 
dat. 
 
 
Eurorealisme 
Daarmee heeft Ilja een punt. Zeker, Europa is een werelddeel dat zijn erfgoed koestert. 
Anno 2019 méér dan ooit. Op zich is dat goed. Als kunstliefhebber geniet ik daar met 
volle teugen van. Maar dat koesteren moet geen pamperen worden. Ilja’s visie dat 
Europa zó met zijn verleden bezig is, dat het geen toekomst meer heeft, noem ik een-
zijdig. Ik ga er niet in mee. Want er zitten méér kanten aan Europa. Die wil ik graag 
voor het voetlicht brengen. Ik begin met een citaat uit eigen werk: 
 

Voordat ik van wal steek en uitsluitend door de ogen van het hoofdpersonage naar Europa zal kijken, wil ik nog wat 
munitie aandragen voor mijn overtuiging dat Grand Hotel Europa een meesterlijke vertelling is. Ilja’s relatie met Clio, 
genoemd naar de muze die tot geschiedschrijving inspireert, is stukgelopen. Clio is een kunsthistorica die gepassioneerd 
op zoek is naar een nog niet geïdentificeerde Caravaggio. Kosten noch moeite worden gespaard. Zij personifieert héél de 
‘opgeklopte en overspannen kunstwereld’ en daarmee Europa als museum. Vooral ook Venetië, ik gaf het al aan, heeft 
die functie in het verhaal. Met meerdere personen en steden is dat het geval. Knap om dat te bedenken! ‘Verzinnen is 
mijn vak’, laat de auteur zijn hoofdpersonage zeggen. Met de eerste verhaallijn van de stukgelopen relatie verknoopt de 
auteur een tweede: die over het reizen. Daarmee rijgt hij weer andere metaforen aaneen. Bijvoorbeeld dat leuterende, al-
leen maar vakjargon uitkramende en uiterst improductieve projectgroepje dat voornemens is een documentaire over 
reizen te maken. Het hoofdpersonage is daar tegen wil en dank bij betrokken vanwege zijn voornemen om een boek over 
hetzelfde onderwerp te schrijven. Ilja belichaamt deze verhaallijn misschien wel het sterkst: hij reist wat af. Daarbij blijft 
hij, misschien wel héél consequent, binnen Europa. De manier waarop hij de toeristentypes beschrijft die Venetië ‘aan-
doen’ is bij uitstek humoristisch. De middeleeuwse straffen die hij hen in zijn grenzeloze fantasie toedient, doen mij aan 
Gerard Reve denken. Nog meer verteltrucs tovert hij uit zijn hoed tevoorschijn, zoals het inzetten van een bepaald per-
sonage om een betoog te houden over of een scherpe analyse te geven van een deelonderwerp als ‘overtoerisme’: 
ambtenaar Van Tiggelen die in  Amsterdam citymarketing in zijn portefeuille heeft brengt haarscherp in beeld wat er met 
al die toeristen in zijn geliefde stad mis is. Zijn monoloog van tien bladzijden lang eindigt op Pfeijfferiaanse wijze aldus: 
‘Wanneer vliegt u terug? Morgen al? Dan rest mij niets dan u een heel plezierige vlucht terug naar huis te wensen. Dank 
u wel voor uw komst. Het was een eer voor mij om zo open met u van gedachten te kunnen wisselen’. En dan heb ik het 
nog niet gehad over de talloze seksscènes waarbij ik steeds hetzelfde beeld voor ogen krijg: de erotische genoegens 
vallen als rijpe vruchten in Ilja’s schoot. Kortom, alles valt op z’n plek in dit geraffineerd gecomponeerde verhaal. 
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Ik wil de blik op iets positiefs richten: mijn generatie heeft alleen maar eco-
nomische groei en toenemende welvaart gekend. De eerste tien jaar van mijn 
leven zijn verstreken zónder dubbel glas, geiser, centrale verwarming, douche, 
televisie en vakanties. Nu zijn al die verworvenheden zó gewoon, dat het ei-
genlijk beschamend is, dat we het vanzelfsprekend vinden of dat we er recht 
op hebben. We hebben het nog nooit zó goed gehad! Voor een groot deel heb-
ben we dat aan het ‘project Europa’ te danken. Heel mijn leven lang, vijfen-
zestig jaar inmiddels, heeft West-Europa geen oorlog meer gekend. Dit is on-
gekend! 2 

 
 
Eurokritisch 
Het personage Patelski scoort een punt als hij betoogt dat Europa economisch steeds 
verder achterop raakt bij reuzen als India en China. So what. Bedenk, dat het oude 
continent een inwoneraantal heeft dat slechts een fractie is van dat van India en China 
samen. Maar bedenk vooral, dat Europa alternatieve zegeningen heeft: tal van vrijhe-
den, innovatief vermogen, democratische procedures, een onpartijdige rechtspraak, 
een sociaal vangnet, kleinere verschillen tussen rijk en arm enzovoort.  
 
Ilja’s visie op Europa is behalve 
eenzijdig óók monolitsch. Op de 
eerste plaats blijkt het begrip 
‘Europa’ niet zo eenduidig: is de 
oostgrens de Oeral of de west-
grens van Rusland? Moet ik 
bij ’Europa’ in eerste instantie 
aan de EU denken? Of aan de 
West-Europese landen die de 
sterkste stem in het kapittel heb-
ben? En in hoeverre telt Groot-
Brittannië nog mee als het, on-
verhoopt, de EU verlaat?  
Op de tweede plaats is het hele-
maal niet zeker, dat de ‘neiging 
om boven alles een verleden te 
willen hebben’ exclusief Europees is. Ilja maakt een snelle vergelijking met andere 
werelddelen. Dat kan en mag niet: geen enkel werelddeel is een monolithisch blok. 
Aziatische landen als India en China verschillen enorm in cultuur en hebben een ieder 
een unieke wordingsgeschiedenis. Die van China ken ik nauwelijks. Ik kan dus niet 
beoordelen in welke mate de geschiedenis van dit grote land in het huidige collectieve 
Chinese bewustzijn een rol speelt. Zorgwekkend vind ik wél het kortgeleden door de 
Volkskrant gesignaleerde feit, dat de overheid er kennelijk zó goed in slaagt mensen 
te hersenspoelen, dat de jongste generatie Chinezen totaal geen weet heeft van wat 
zich in 1989 op het Plein van de Hemelse Vrede heeft afgespeeld. Dat was allesbe-
halve een hemels tafereel! 
Wat India betreft vermoed ik, dat de geschiedenis in ieder geval wél een grote rol 
speelt, gezien het enorme scala aan hindoeïstische artefacten, variërend van oeroude 
heilige boeken tot en met een palet aan rijk geschakeerde rituelen, gebruiken, ge-
woonten en sociale instituties.  
  

 
Europa, is dat inclusief (Europees) Rusland? 
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Kortom, een vergelijking trekken tussen Europa en andere werelddelen, of landen, 
wat betreft historische preoccupatie staat gelijk aan het steken van je handen in een 
wespennest. 
De Europese ‘neiging om boven alles een verleden te willen hebben’ is misschien niet 
exclusief maar wél duidelijk aanwijsbaar. Het populisme is daarvan een symptoom. 
De overdreven bewaarzucht evenzeer. Er zijn grenzen aan de investeringen die het 
onderhoud van cultuur en haar artefacten vergt. We moeten kritisch durven zijn, keu-
zes maken en knopen doorhakken. Daarbij mag de kunstwereld, die steeds groteskere 
vormen aanneemt, niet worden gespaard. Ilja’s ironische beschrijving van de ‘kunst-
werken’ op de Venetiaanse Biënnale of van de tentoonstelling Treasures from the 
Wreck of the Unbelievable spreekt in dat opzicht boekdelen. Ook ik loop over dat 
soort tentoonstellingsterreinen vaak rond met de vraag ‘Waar gáát dit over?’ 
 
En inderdaad, Europa met zijn prachtige cultuur en waardevolle kunstschatten wordt 
door steeds meer toeristen bezocht. Japanners en Chinezen maken daar een substanti-
eel deel van uit. De sfeer van steden als Venetië wordt juíst om zeep geholpen door de 
massa’s die erop af komen. Kortom, massatoerisme maakt authentieke reiservaringen 
onmogelijk. Een voorbeeld: kortgeleden zag ik in de Volkskrant een foto van mensen 
op weg om de hoogste top van de Himalaya, de Mount Everest, te beklimmen. Met 
verbijstering zag ik ze een rij vormen alsof het mieren betrof. Nog een voorbeeld uit 

eigen ervaring: in het voorjaar van 2019 be-
zocht ik Museum Voorlinden in Wassenaar 
om de kunstwerken van Yayoi Kusama te 
bewonderen. Van haar Pumpkin kon ik he-
laas geen foto maken, omdat twee jonge Ja-
panners elkaar in allerlei houdingen náást, 
vóór en áchter de pompoen fotografeerden. 
Gelukkig niet eróp! Dat duurde en duurde. 
Opeens werd ik het zó zat, dat ik hen vrien-
delijk – ik blijf tenslotte in alle situaties een 
heer – verzocht even opzij te gaan staan. Zo 
kon ik mijn gedroomde mensloze foto van 
het kunstwerk maken. 

 
 
Drie kringen en hun capillaire dynamiek 
Ilja kijkt uitsluitend naar de culturele dimensie van Europa’s geschiedenis. De poli-
tieke, economische, sociale en technologische dimensies blijven buiten beeld. Op die 
gebieden heeft Europa veel gepresteerd. Wijs mij werelddelen of landen aan waar 
bijvoorbeeld het sociale vangnet net zo sterk aanwezig is als in Europa. Of waar de 
economie een soortgelijke ‘menselijke maat’ kent als die van het Rijnlandse model. 
Natuurlijk, Europa moet alle zeilen bijzetten om geen tweederangs economie te 
worden in vergelijking met de Verenigde Staten en China. Daarvoor zijn politieke 
besluiten nodig. Binnen de procedures van de EU komen die traag tot stand. Mis-
schien té traag. Om tot de mondiale kopgroep te kunnen blijven horen is meer politie-
ke daadkracht nodig. Dat vraagt om méér eenwording, misschien wel een federatie. 
Eurofiel als ik ben, teken ik daarvoor.  
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De politieke processen binnen de EU verlopen zoals de ‘springprocessie’ te Echter-
nach: eerst drie stappen naar voren, vervolgens twee naar achteren, dan weer drie naar 
voren. Maar misschien is capillaire werking een betere metafoor: de Europese instan-
ties stuwen elkaar, soms ongewild en onbedoeld, naar een hoger niveau van integratie. 
Zoals kleine druppeltjes vocht elkaar in haarvaten omhoogstuwen. Dat kán omdat de 
EU een driedelig kringenparadigma aanhangt. 3 Er is een buitenkring: simpelweg de 
optelsom van landen op het Europese continent. De binnenkring bestaat uit de instan-
ties die in het kader van het ‘project Europa’ in het leven geroepen zijn: de Europese 
Commissie, het Hof van Justitie, het Europees Parlement enzovoort. Tenslotte is er de 
tussenkring: dit is de kring van lidstaten die bij monde van hun regeringsleiders en 
staatshoofden in de Europese Raad met elkaar overleggen. Daar vallen de besluiten. 
Misschien is bij die kring de capillaire werking het meest zichtbaar: het simpele feit 
van het bijeen zitten van staatshoofden en regeringsleiders dwingt de aanzittenden om 
het met elkaar eens te worden.  
 

 
 
Hoop 
Ilja’s kijk op Europa komt dicht in de buurt van Spenglers visie op het Avondland. 4 
Zijn idee van culturen die als individuen geboren worden, opgroeien, volwassen wor-
den, verouderen en sterven is me te dwingend. Jawel, de Babylonische, Egyptische en 
Romeinse imperia zijn tenondergegaan, maar dat betekent nog niet dat Europa het-
zelfde lot te wachten staat. De vraag ‘Haalt het Avondland de morgen nog?’ beant-
woord ik zeker niet met een volmondig ja. De toekomst ligt steeds open, per definitie. 
Dat is simpelweg een kwestie van ervaring. Dus luidt het enige juiste antwoord op de 
laatstgestelde vraag: ‘Ik hoop het’. 
 
Rijswijk, 
28 juni 2019 
 
 
 
 
                                                
1 Pfeijffer, Ilja Leonard, Grand Hotel Europa, Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 20199 

2 Dit citaat is uit Lang leve Europa! Het is het eerste essay dat ik in 2011 op mijn blog heb geplaatst. Hier volgt de link: 
https://fransholtkamp.files.wordpress.com/2012/07/a5lang-leve-europa.pdf  
3 De drie kringen worden uitgebreid beschreven in: Middelaar, L. van, De passage naar Europa, Geschiedenis van een begin, 
Historische Uitgeverij, Groningen, 20103 
4 Oswalt Spengler studeert rond de eeuwwisseling wiskunde en natuurkunde in Halle, München en Berlijn en promoveert in 1904 
op het filosofische proefschrift Der metaphysische Grundgedanken der Heraklitischen Philosophie. Het wordt het bekendst met 
zijn boek Der Untergang des Abendlandes (1918) 
 
 
 

In het Verdrag van Lissabon (2007) is vastgelegd, dat een lidstaat zich uit de Unie mag terugtrekken. Groot-Brittannië 
start in 2016 een proces om uit te treden, de inmiddels roemruchte Brexit. Theresa May leidt het proces, praat de blaren 
op haar tong in Brussel, komt tot een Deal, maar krijgt dit niet door het Britse parlement geloodst. De chaos op het 
eiland is compleet. Zij verliest het vertrouwen van haar Torypartij en treedt af als premier. Ze zal nu, anno juni 2019, 
door een andere Tory worden opgevolgd. Boris Johnson? Wel, dan kan Europa zijn borst nat maken. De nieuwe premier 
komt geheid naar Brussel voor overleg, maar zal zich een hardere onderhandelaar tonen.  
Wat in deze politieke soap vooral opvalt, is de breidheid te praten totdat men eruit is. Omdat een No Deal tot de moge-
lijkheden behoort, nemen alle overige landen in de EU nu al volop voorzorgsmaatregelen. Nog niet zo lang terug zou 
men zulke problemen met oorlog oplossen. Nu is het praten en nog eens praten. Als dat onverhoopt niets oplevert, leg-
gen de landen zich bij het onvermijdelijke neer. Ik troost me met de volgende gedachte: een land dat het voorbeeld van 
Groot-Brittannië wil volgen, zal zich eerst eens goed achter de oren krabben. Ook op die manier wordt de capillaire 
werking van de EU zichtbaar.  
 
 


