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De zwerver is een randfiguur, verstoten uit een
groep. Op de vraag of hij dit bestaan heeft
gezocht, antwoordt Harry Meijer: 'Ik ben ziek
geworden van waf wij de welvaart noemen en
dat ben ik ontvlucht'. Na een voltooide opleiding
aan de HEAO, studeerde hij 1 jaar ekonomie,
was free-lance medewerker bij een publiciteits-
buro en werkte V/2 jaar bij Sïlenka in Hooge-
zand, waar hij vertrok uit gezondheidsover-
wegingen.

Kunstgebitten en Opel Kadetten

'Om me heen kwamen steeds meer kunstgebitten
en Opel Kadetten, een gevestigde orde die ik
verwerpelijk vond en daar was ik psychisch niet
tegen bestand. Dus word je een ouf-casf, maar ik
voel me nu een stuk gelukkiger', vertelt Meijer,
maar voegt daar even later aan toe, dat het
gelukkig zijn alleen betrekking heeft op zijn
gezondheidssituatie, 'Ik mis een vrouw en mijn
kinderen'. Hij ziet zijn beide kinderen af en toe
bij zijn ouders in Ermelo. Voor de scheiding
voedde Harry Meijer zijn kinderen voor 50 % op.
Na de scheiding moest hij zijn huis verkopen en
zag hij zijn kinderen zo af en toe. Hij maakte een
zwerftocht door Frankrijk van 7 maanden, kwam
weer terug in Groningen en ging vervolgens een
voet-, fiets- en zwerftocht maken naar Israël.
'Toen ik daarna weer terug was in Groningen
heb ik me ingeschreven ols woningzoekende,
omdat ik dan mijn kinderen, die hier ook wonen,
regelmatig kan zien. Ik ben nu ook hard aan de
studie op zoek naar een nieuwe situatie'.

Slapen op een bankje

De dagindeling van Harry Meijer loopt volgens
een strak schema. Hij heeft 2 plaatsen waar hij
de nacht doorbrengt. Dat is een bankje aan de
Hoornse Plas en in het weekend in de bossen
tussen Eext en Anloo en soms bij Valthe.
'ik slaap door de week op een bank met over-
hangend lover. Wanneer het 's nachts gaat
regenen, word ik gedwongen ergens anders
heen te gaan. Ik word dan gewezen op een
weers verandering en daar gaat een prikkel
vanuit. In een huis ben je zo vervreemd van het
weer, dat je dat in de krant moet lezen. Ik sta dan
ook ambivalent tegenover het wonen in een huis,
want dat zorgt voor een verstarring van je leef-
patroon'.

Kontakt met de natuur

Elke morgen staat Harry Meijer om half 5 op en
maakt dan een wandeling, waarbij hij twee keer
rond de Hoornse Plas loopt. 'Ik begroet een
aantal dieren. Er zijn daar nu {eind juni) jonge
eenden, jonge Nijlganzen en een waterhoenfje,
die zie ik elke morgen. Dat zijn mijn eerste
kontakten en ik geef ze een boterham. Mijn
kontakt met de natuur is heel primair. Dan eet ik
wat en ga hardlopen en spieroefeningen doen,
want ik ben aan het trainen voor waterskiën.
Daarna ga ik op het naaktstrand een aantal
rondjes lopen in mijn blote kont. Dan zwem ik
500 meter in gewoon tempo naar de overkant
van de plas en terug in wedstrijdtempo. Terug
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Dat zijn 32.000 bekertjes per dag en bijna 11
miljoen per jaar. Milieu heeft een hoge prioriteit
in Nederland, maar niemand trekt zich daar een
zak van aan. Iedereen gebruikt plastic, blijft
autorijden en iedereen gaat naar de supermarkt.
Dat is een a-sociale winkel, niet alleen op het
gebied van personeelsbeleid, maar ook op het
gebied van gezonde voeding, want dat verkopen
ze niet, alles is voorverpakt en bespoten'.

Slapen in het bos

In het weekend verblijft Meijer in de bossen
tussen Eext en Anloo. 'Vrijdag doe ik bood-
schappen en dan fiets ik op mijn gemak naar
Anloo. Daar is een schitterend plekje vlakbij een
hunebed. In het weekend neem ik een Franse
krant mee, meestal de Figaro, een zeer dikke
krant, waar ik voor het hele weekend genoeg
aan heb. Verder denk ik veel na over de nieuwe
fHosofiën die ik uit de Franse boeken haal. Ik
slaap daar in een hangmat naast een prachtig
pad met overhangend lover. Soms komen er wel
eens mensen langs, die een praatje maken. Van
de overheid heb ik geen last'.

doe ik mijn behoefte in de bosjes en veeg mijn
achterwerk af met gras uit protest tegen wc-
papier. In Israël heb ik me dat geleerd, wc-
papier is daar taboe. Het is slecht voor het riool
en de vertering van de uitwerpselen. Daarna was
ik me helemaal en trek schone kleren aan'.

Kosjer eten

Het bezit van Harry Meijer, bestaande uit kleren,
een regenpak en laarzen, neemt hij mee ïn een
rugzak en plaatst die elke dag in een kluis op het
station, alwaar hij ook zijn geleende fiets stalt.
Zijn post, waaronder Noorderbreedte, ontvangt
hij op een vast postadres. Hier kan hij zijn kleren
en handdoeken laten drogen en vervolgens loopt
hij naar de Universiteitsbibliotheek waar hij
vanaf half negen 's morgens tot negen uur
's avonds studeert. Moderne wiskunde en statis-
tiek heeft hij gekozen om later eventueel een
baan in het onderwijs te vervullen. Hij heeft zich
opgegeven voor het staatsexamen. In het be-
drijfsleven wil hij absoluut niet meer werken.
Daarnaast verdiept Harry Meijer zich in litera-
tuur over sociale, historische en filosofische
onderwerpen. Daarvoor heeft hij in Frankrijk
veel boekhandels bezocht en boeken uitgezocht
die hij in Groningen koopt. Deze boeken be-
waart hij in 2 kastjes in de UB. De onderwerpen
waarmee hij zich momenteel bezighoudt zijn de
Europese geschiedenis en de Franse revolutie.
Een aantal keren per dag eet hij kosjer voedsel,
uitsluitend makro-biotisch, dus geen varkens-
vlees, geen eieren en kippen uit legbatterijen.

Alleen in het weekend eet hij warm. Het voedsel
maakt hij klaar op een houtvuurtje. Hij ergert
zich aan de konsumptiemaatschappij. Als voor-
beeld van verkwisting en vervuiling noemt hij het
gebruik van plastic koffiebekertjes. 'De UB
ontvangt op een topdag 8.000 mensen, die ieder
2 kopjes koffie drinken. Voor 1 kopje neem je 2
bekertjes, anders is het te heef om aan te pakken.

Geen plek meer in de winter

's Winters sliep Harry Meijer altijd onder het dak
van een tribune van de renbaan in Groningen. 'Ik
had daar een prachtig uitzicht op de sportvelden,
maar de renbaan is geprivatiseerd en toen ben ik
eraf gedonderd. Waar ik deze winter ga slapen
is niet duidelijk, misschien trek ik wel naar Israël,
om daar bij een vriend te overwinteren'. •
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