
         Leiden, 3 maart 2021 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
De radiostilte (gevolg van een personele ontwikkeling?) door mij benut om de zaak opnieuw 
te overdenken. 
 
Tijdens dit eerste coronajaar heb ik, gedreven door ijdelheid, nog één keer geprobeerd mijn al 
niet meer zo verse Querido-project een beslissende stap verder te brengen. Dit heeft geleid tot 
contacten met een tijdschriftredactie en uw uitgeverij. Na inlevering van oud, enigszins 
bewerkt materiaal bij u heb ik twee maanden gewerkt aan iets nieuws, iets origineels, iets dat 
niet zou voortstrompelen op platgetreden paden (artikel voor het tijdschrift). Het schrijven 
ging moeizaam, met groeiende tegenzin, en het resultaat, een stuk van vijfduizend woorden, 
vond ik zelf eerlijk gezegd niet publicabel. Toch ingezonden. Dat de redactie van het 
tijdschrift evenmin enthousiast was, verraste me niet. Na die twee schrijfmaanden kan de 
slotsom geen andere zijn dan deze: verder gaan met Querido wordt een lijdensweg. Het is 
voor alle partijen het beste dat ik die mijd. 
 
Met andere woorden: 
 
Tussen mijn droom en de verwezenlijking ervan staat het een en ander in de weg dat me doet 
besluiten Querido met rust te laten. Een auteurscontract, mocht dat nog mijn kant opkomen, 
zal ik niet ondertekenen. 
 
Ik verklaar me nader en begin ermee te melden dat ik vandaag zeventig ben geworden (ha 
fijn, ik behoor tot de uitverkorenen die kunnen stemmen per post). Wie deze leeftijd bereikt, 
mag zich de vraag stellen of het niet eens tijd is te berusten in de eigen middelmaat en het 
hardnekkig streven naar ‘ertoe doen’ op te geven. Ervan overtuigd dat ik de mensheid hiermee 
geen schade berokken, antwoord ik met een volmondig ‘ja’. 
 
Israël Querido verdient een aspirant-biograaf die, meer dan ik tot nu toe heb gedaan, in de 
archieven op onderzoek uitgaat, waarbij hij of zij deze te biograferen persoon met een open 
blik benadert, dus zonder sturende Querido-clichébeelden op het geestesnetvlies. In de tweede 
helft van dit eerste coronajaar heb ik nog één poging gewaagd om op streek te komen met een 
biografie — gestrest en kampend met fysiek ongemak. Ten slotte is het besef ingedaald dat ik 
zelf voor dat nadere, onbevangen onderzoek de moed en puf niet meer heb. 
 
Nauwelijks bedroefd maar met een gevoel van bevrijding ga ik met pensioen. En nu echt. 
 
Eindelijk de ijdelheid voorbij. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Gerard N. Borst 


