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Jessica Larive schrijft openhartig over leven, liefde en werk

Ramphuwelijk
startvoor
Europese
droomcarrière

Zeker drie keer ontsnapt ze ternauwernood aan de dood. En dat is
maar één bizar gegeven uit het bewogen leven van Jessica Larive
(67). De oud-VVD-Europarlementariër schreef er een boek over. ‘Die
zelfbewuste politica was een saai, grijs vogeltje, dat het woordje ik
niet durfde uitspreken.’
FRANS BOOGAARD
ROTTERDAM | Ze loopt er nog steeds

sen, 1 thuis. ,,Ik kan me dat achteraf
ook moeilijk voorstellen, maar het
was een andere tijd,’’ zegt Larive nu.
,,Friso had een goede positie, ik keek
tegen hem op. Hij was bazig, ik nog
jong en naïef. Die zelfbewuste politica - zei later ook mijn vriendinnengroep - was eerst een saai, grijs vogeltje, dat het woordje ik niet durfde
uit te spreken. Daar komt bij dat we
lange tijd nogal geïsoleerd in het
buitenland zaten: eerst in Angola,
later in Beiroet.
,,Net toen ik genoeg moed had
verzameld om bij hem weg te gaan,
in het ziekenhuis na dat uit de hand
gelopen verjaardagsfeestje, bleek
dat ik zwanger was. Friso ging er al
snel daarna met een ander vandoor.
Maar voor de dochter die ik van
hem heb ben ik hem eeuwig dankOnthullingen
baar.”
Een zelfbewuste politica, die het
Larive is buitengewoon openhartoestaat dat ze door haar man wordt tig in het boek: depressies, drank,
geslagen, het is één van de vele ont- relaties en een decennialange zoekhullingen in haar boek 1000 plaat- tocht naar zichzelf passeren uitgebreid de revue. Het idee voor een
boek, laat staan zo privé, was niet
van haarzelf, maar van een Australische vriendin, bekent ze. ,,Die
hoorde mij vaak vertellen over mijn
pionierstijd in Europa, over hoe ik
op de eerste rang de val van de BerToen ik genoeg
lijnse Muur en de daaropvolgende
moed had om bij
Europese eenwording had meegemaakt.”
hem weg te gaan,
Larive schrijft hoe ze de grote
bleek ik zwanger
liefde van haar leven misloopt, ze na
–Jessica Larive
haar mislukte huwelijk met Friso

bij als een vamp: hoogblond, tikkende hakken, om de paar minuten
een doorrookte schaterlach. Sinds
haar Europese tijd (eerst ambtenaar,
daarna van 1984 tot 1999 Europarlementariër) is Jessica Larive eigenlijk geen steek veranderd. De grote
veranderingen in haar leven vonden
daarvóór al plaats.
In Beiroet bijvoorbeeld, waar ze
tijdelijk woonde. Larive houdt een
verjaardagsfeest voor haar man.
Maar gezellig wordt het niet. Echtgenoot Friso drinkt te veel, vernedert haar tot op het bot door voor
de visite haar bh-vullingen uit haar
bloesje te halen en krijgt zodra het
bezoek weg is, zoals wel vaker, last
van losse handjes.

Cipiers overwerkt en cellen
te vol en te smerig in België
BRUSSEL | Overvolle cellen,

slechts een tot twee keer
douchen per week, lakens die
maar twee keer per jaar worden gewassen en overwerkte
cipiers.
Dat is de verontrustende toestand
van de gevangenissen in België,
lieten de Belgische toezichthouders op het gevangeniswezen gisteren weten.
Door de focus op veiligheid te leggen om het overbelaste systeem

draaiende te houden, raken de
mensenrechten alleen maar meer
in de verdrukking, stellen de toezichthouders.
Volgens hen zijn de gevangenissen
inmiddels opslagplaatsen geworden en beseffen politici niet welke
risico’s en schade dat met zich
meebrengt.
Uitgerekend gisteren tikten de
Verenigde Naties België op de vingers wegens de overbevolking in
de gevangenissen. (ANP)
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een volledig nieuw bestaan moet opbouwen in Brussel met haar jonge
kind en wat ze voor en achter de
schermen meemaakt in haar tijd als
Europarlementariër.

Granaataanval

In Zagreb ontsnapt ze met haar
tweede man nipt aan de dood na
een granaataanval pal voor de deur
van hun favoriete kofﬁetent. In Canada zakt, kort nadat ze eruit is gesprongen, haar helikopter door het
ijs.
In het boek beschrijft ze verder
ook hoe ze tijdens een privé-onderhoud met Fidel Castro hem een in
haar schoenen meegesmokkelde
Amnesty-lijst van politieke gevangenen overhandigt, dat ze met een toevallig tegen het lijf gelopen soul-

mate dagen doorbrengt in de Guatemalteekse jungle en dat in Tibet
een onbekende vrouw haar op het
toilet een rol rijstpapier in de handen drukt. Later blijkt het een lijstje
te zijn met de namen van vermiste
monniken, politieke gevangenen,
gemartelden en ter dood veroordeelden.
En dan heeft Larive nog lang niet
al haar belevenissen opgeschreven.
,,Wat ik bijvoorbeeld niet heb kunnen gebruiken in mijn boek, omdat
ik me de precieze plaats niet herinnerde, is dat ik in China op zoek
naar een toilet een verkeerde deur
opendeed, waar een lange rij mannen en vrouwen met koptelefoons
één op één alle tafelgesprekken
zaten af te luisteren. Toen had je dat
wellicht niet eens geloofd als ik had

verteld, nu met alle aﬂuisterschandalen weten we wel beter.”
Larive heeft intussen zichzelf gevonden. Ze draagt nog de Europese
idealen uit van de ‘oude’ VVD, maar
Brussel en ook Nederland zijn ver
weg. Ze heeft nu in de buurt van Alicante haar eigen yogacentrum, Átalantacenter, waar ze landgenoten burgers, maar ook veel zakenlui en
politiemensen - traint. ,,Het verrijkt
je leven, ik had dat zelf veel eerder
moeten doen. Ik weet nu dat als iemand tegen mij schreeuwt, zoals
Friso vroeger, hij vooral tegen zichzelf schreeuwt - ik hoef mij dat niet
aan te trekken. Ik heb geen verborgen agenda, ik heb gewoon een goed
boek willen schrijven en als dat drie
mensen aan een beter bestaan helpt,
heb ik mijn doel bereikt.”

Doden door explosiepijpleidinginChina
PEKING | Een enorme explosie in

een ondergrondse oliepijpleiding van China Petroleum &
Chemical Corporation in China
heeft gisteren zeker 35 levens
geëist. Ten minste 166 mensen
raakten gewond, van wie 65 ernstig, zo meldt staatspersbureau
Xinhua.
De explosie had plaats in de oostelijke havenstad Qingdao aan de
Gele Zee, bij een belangrijke olieterminal. De ontplofﬁng ontstond
toen werkers een lek in de pijpleiding probeerden te dichten. De explosie veroorzaakte een enorm gat
in de grond en ﬂinke ravage in de

omgeving. Door de ontplofﬁng zijn
ook gaten in de weg ontstaan. Tientallen auto’s zijn omvergeblazen,
van andere zijn de ruiten weggeblazen. Een bus met passagiers zat
vast tussen twee barsten in de weg.
Huizen zijn beschadigd en bomen
zijn omgevallen.
Een deel van de olie is de haven
ingestroomd. Een oppervlakte van
3 vierkante kilometer zeewater was
met olie bedekt.
Bij de ingang van de Jiaozhou
Baai ontstonden branden en explosies. Vele brandweerlieden waren
in de weer om het vuur te doven.
Bij de baai zijn barricades opge-

worpen zodat er geen olie meer in
zee kan stromen. De kapotte leiding is afgesloten.
Tankers kregen het advies om
weg te blijven. Verkeer is omgeleid.
De lokale overheid riep burgers die
in de buurt wonen op tot kalmte.
Een terroristische aanslag is uitgesloten als oorzaak.
Bewoners uit nabijgelegen dorpen zijn geëvacueerd uit angst voor
een tweede explosie. Nabijgelegen
ziekenhuizen liggen vol met gewonden. President Xi Jinping riep
reddingswerkers op tot maximale
inspanningen bij de zoektocht naar
overlevenden. (ANP)

