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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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In den beginne
De primeur vond plaats op 1 februari 1997. Het tijdschrift had net zijn eerste gedrukte
nummer uitgebracht en de redactie vond dat het tijd werd dat Passionate zich ook op
een podium manifesteerde. De redactie van het Amsterdamse tijdschrift Mosselvocht
werd gepolst om de avond mede te organiseren en binnen vijf minuten was er een
datum geprikt. Rob Scherjon, directeur van het Bibliotheektheater, stelde met plezier
zijn ruimte beschikbaar en het vormgeverscollectief 75B ontwierp een fraaie
aankondiging van het evenement, die in het januari-februari-nummer van Passionate
werd afgedrukt. Boven de tekst van de aankondiging had ik in een opwelling de kop
Geen Daden Maar Woorden geplaatst. 75B drukte die vervolgens pontificaal af en
daarmee had het evenement haar naam gekregen.
Met moeite had de stichting een paar honderd gulden op de krappe begroting
vrijgemaakt om in ieder geval de onkosten te kunnen dekken. De meeste auteurs
traden gratis op omdat ze deel uitmaakten van één van de redacties en hun optreden
als een promotie voor de twee tijdschriften beschouwden. Het werd een avond van
lange voordrachten vanachter een katheder. De publieke opkomst was daarbij redelijk
goed: zo'n tachtig bezoekers vulden het Bibliotheektheater.
Ondanks het succes van de eerste editie van Geen Daden Maar Woorden (GDMW)
was er tijdens de evaluatie niet alleen tevredenheid. Zo kwamen we tot de conclusie
dat de redactie van een tijdschrift niet de meest geschikte groep is om een podium
te organiseren. Goede gedichten op papier leiden niet automatisch tot goede optredens,
was de teneur na afloop. Daarnaast stond het karakter van de avond haaks op de
bladformule van het tijdschrift. Waar Passionate zich afficheert als een vernieuwend
en afwisselend literair tijdschrift, werd GDMW '97 een onbedoelde ode aan de
klassieke voordracht. Maar naast de geconstateerde eenzijdigheid stond ook de
artistieke uitstraling van de voordrachten ter discussie. Moest GDMW zich
bijvoorbeeld wel inlaten met de traditionele, welhaast archaïsche poëzie van Peter
Swanborn, terwijl het tijdschrift zich beriep op het toegankelijke werk van
bijvoorbeeld Henk Houthoff?
Om het evenement in 1998 een professioneler karakter te geven werd er een
podiumcommissie opgericht. Francy Derks en Marije Ruijter werden bereid gevonden
om het evenement met mij te organiseren. Naast hun enthousiasme leverden ze vanuit
hun studies Vrijetijdskunde en Kunst- en Cultuurwetenschappen veel bruikbare
ideeën aan. Om GDMW '98 aantrekkelijker te maken besloten we de letteren met
andere disciplines uit te breiden. Met name poëzie leent zich er niet voor om
onafgebroken voor te dragen. Wie wel eens een literair evenement heeft bezocht
weet dat de opnamecapaciteit van de toehoorder beperkt is, waardoor het publiek
vaak ver voor de laatste dichter verzadigd raakt. In de formule van GDMW moesten
andere optredens voor een afwisselend programma
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zorgen. Niet alleen om het publiek beter te bedienen, maar zeker ook om de laatste
dichter voor een geïnteresseerde zaal te laten optreden. Slotoptredens met een uit
beleefdheid luisterend publiek hadden we tijdens het bezoeken van literaire
evenementen al genoeg gezien. Mooie literatuur aan het publiektonen, jongeren voor
de letteren interesseren, maar dan wel gedoseerd, werd ons motto.
Gesteund door een subsidie van de Rotterdamse Kunststichting, organiseerde de
podiumcommissie in februari '98 een tweedaags festival in het Bibliotheektheater.
Naast dichters als Ayatollah Musa, Mustafa Stitou en Henk Houthoff stonden rapper
Cousin Steve, goochelaar John v.d. Ham, columnist Raoul Goudvis, DJ Henri en
cabaretier Kees Torn op het programma. Verder liet dichteres Hagar Peeters zich
tijdens haar optreden muzikaal begeleiden en zorgde performance poet pur sang J.A.
Deelder voor een flitsend slotoptreden. Om de gesloten cultuur van literaire
evenementen te doorbreken las Kees Versteeg aforismen op het herentoilet, speelde
Lotje Mertens een verwarde schrijfster op het toilet van de dames en vestigden Rijn
en Ton Vogelaar de aandacht op GDMW door een luidruchtig buitenoptreden.
De publieke opkomst onderstreepte de programmakeuze van de podiumcommissie.
Op de eerste avond bezochten zo'n 140 jongeren het evenement, terwijl de tweede
door een gemêleerd publiek van zo'n 120 bezoekers werd bezocht. De podiumformule
werd een groot succes. Voor het publiek was er naast literatuur ruimte voor amusement
en de optredende dichters kwamen veel beter tot hun recht dan tijdens GDMW '97.
Daarnaast was er sprake van een echte festivalsfeer, mede ook door de after-party
op de eerste avond in het onderkomen van het Rotterdamsche Studenten Gezelschap
(RSG). De combinatie van een cultureel evenement en een spetterend dansfeest bleek
perfect aan te sluiten op het consumentengedrag van jongeren van de jaren '90. Maar
niet alleen de toeschouwers bezochten massaal de afterparty in het RSG, ook auteurs
als Mustafa Stitou, Hagar Peeters, Abdelkader Benali en J.A. Deelder waren tot diep
in de nacht aan 't Haringvliet te vinden. Al had de laatste de junglemuziek wel graag
in geruild voor jazz, hetgeen hij tijdens z'n optreden van de volgende dag onderstreepte
door in sneltreinvaart een lofdicht op die muziekvorm voor te dragen.
Aan de vooravond van GDMW '99 wordt er in de podiumcommissie reeds
nagedacht over de volgende edities van het festival. Rick van der Ploeg,
staatssecretaris van Cultuur, heeft namelijk laten weten Passionate te steunen in haar
wens om met het oog op 2001 het festival te laten uitgroeien tot een nationaal
evenement. Naast voldoening over het feit dat men zich ook in Den Haag realiseert
dat de formule van GDMW een goede manier is om jongeren voor de letteren te
interesseren, brengt dit perspectief ook veel verantwoordelijkheid met zich mee. Een
nationaal evenement organiseren betekent uitzien naar een andere locatie, de wel erg
Rotterdamse naam van het festival ter discussie stellen, maar vergt bovenal
ondersteuning van betaalde krachten. Ook al is de podiumcommissie uitgebreid met
Siska Diddens, Andrea Kleinjan en Elke van der Heijden, de werkdruk van de vijf
vrijwilligers is de afgelopen maanden enorm toegenomen, waarbij de grens van het
acceptabele reeds is overschreden. Niettemin werden in het kader van de Dag van
de Lezer en het Lezersfeest en passant vier podia georganiseerd die niet alleen
vlekkeloos verliepen, maar tevens een goede respons van het publiek ontvingen. Het
zal echter duidelijk zijn dat alleen het in dienst treden van betaalde
festivalmedewerkers een verdere groei van de podiumactiviteiten van Passionate kan
waarborgen.
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Het enthousiasme en de doortastendheid van het vijftal staan borg voor een
uitstekende voorbereiding op de derde editie. Zowel de toeschouwerscapaciteit als
het aantal artiesten zijn verdubbeld. GDMW wordt opnieuw groter, al beseft de
podiumcommissie dat groei niet altijd beter is. Hierbij heeft de commissie het
schrikbeeld van het Crossing Border-festival in Den Haag voor ogen, waar elk gevoel
voor verhoudingen uit het oog verloren is: een bierfeest met popmuziek in megahallen
terwijl auteurs verzuipen in matig gevulde zalen. Aan de andere kant moet GDMW
toegankelijker zijn dan bijvoorbeeld Poetry International en meer tegemoet komen
aan het zapgedrag van de jaren '90. Daarom geeft GDMW '99 haar publiek een
keuzevrijheid door het festival over twee zalen te verdelen, maar bewaakt daarnaast
haar literaire kern door het programma in blokken op te delen. Dus geen dichter tegen
een megaband uit Amerika laten opboksen maar je publiek laten kiezen tussen óf
twee rappers, óf twee dichters als Simon Vinkenoog en Serge van Duijnhoven.
Tot slot heb ik nog goed nieuws voor de lezers van dit tijdschrift. Abonnees van
Passionate krijgen namelijk 5 gulden korting op een toegangskaartje voor GDMW
'99, waardoor ze voor het bezoeken van één van beide avonden slechts 10 gulden
betalen. Ik raad u echter aan te reserveren (010-276 26 26). Als aanzet voor het
festival is dit nummer voor een groot gedeelte gewijd aan GDMW'99, met o.a.
artikelen van Hassnae Bouazza en Clementine van Wijngaarden en poëzie van Ingmar
Heytze. Het nummer wordt gecomplementeerd door een voorpublicatie van de nieuwe
bundel van J.A. Deelder, een verhaal van Thomas Verbogt en poëzie van Jan de Bas.
Tenslotte is de redactie er in geslaagd een nieuwe aforist aan te trekken, waardoor
Christina Vreeswijk haar debuut in Passionate maakt.
Giel van Strien
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Zondag in kleine stad
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Onlangs was ik in Nijmegen, de stad waar ik geboren ben en die ik nog steeds geen
plaats heb kunnen geven in mijn verhalen, althans geen plaats waar ik tevreden over
ben. Ik heb er pogingen toe gedaan, maar weet dat het nog steeds niet gelukt is.
Misschien moet ik er daarvoor ooit voorgoed terugkeren, maar dit zal niet gebeuren.
In sommige steden moet je niet opnieuw gaan wonen.
Als ik er ben zie ik beelden van lang, lang geleden en ergens in die beelden loop
ik rond, maar ik ben niet in staat die beelden tot stilstand te brengen om er vervolgens
over na te denken.
Het is als een film in een droom, een film die ik tot op zekere hoogte begrijp, maar
het meeste niet en wat ik niet begrijp, veroorzaakt lichte paniek, terwijl die film maar
niet wil stoppen. Dat kan immers gebeuren met een film in een droom.
Ik was laat in de namiddag in Nijmegen.
Het was een zondagnamiddag en dan is het in steden als Nijmegen stil. Op zondagse
namiddagen zijn er in Nederland veel steden als Nijmegen. Het is alsof er nog maar
heel weinig bestaat en iedereen moe is en zich verschanst heeft in lauwe verveling.
Als de wereld zelf zou mogen beslissen wanneer het tijd was zichzelf maar eens op
te heffen, zou de wereld ongetwijfeld vinden dat een zondagmiddag in een niet al te
grote Nederlandse stad wel een mooi moment was. Het is dan wel duidelijk dat alles
voor niets is geweest.
En ineens zag ik een doodstille drumband over de singel marcheren. Blijkbaar
was het werk gedaan en begaf men zich nu huiswaarts, in de pas en ordelijk zoals
het een drumband betaamt. Ik vond het een fascinerend en treurig tafereel. Het werd
langzaam een beeld waaraan ik niet kon ontkomen. Ik liep er weer, ik liep weer in
die drumband mee, lang, lang geleden, het begin van de jaren zestig toen aan alle
waslijnen glasgordijnen te drogen hingen en de lucht altijd heel bleekblauw was en
de zon nog een lekker zonnetje werd genoemd.
Het was de drumband van mijn lagere school.
Lange tijd raadden mijn ouders mij krachtig af me erbij aan te sluiten. Het mocht
wel, maar liever niet.
‘Je moet het zelf maar weten.’ Dat zeiden ze. O, gruwelijk zinnetje.
Ik moest het zelf maar weten, maar als zij het namens mij mochten weten, wisten
zij het wel. Alsjeblieft niet, die drumband!
Daar hadden ze gelijk in. Ik was namelijk allesbehalve muzikaal. Van ieder ritme
werd ik rusteloos. Terecht wilden ze me tegen mezelf beschermen en uiteraard had
ik dat inzicht toen nog niet. De meeste juiste inzichten krijg je altijd als het te laat
is.
Ik wilde erbij omdat het uniform me imponeerde: een lichtblauw jasje, zoals Kuifje
draagt in het avontuur Het gebroken oor als hij persoonlijk adjudant is van generaal
Alcazar, voorts een grijze broek met een messcherpe vouw en vooral de pet, ja vooral
de pet. Het was een hoge pet met een fiere witte pluim.
Al snel in mijn leven vond ik ieder uniform ontzettend potsierlijk, maar toen wilde
ik er een aan. Daarom moest ik bij de drumband.
En op een dag mocht het. Ik geloof dat mijn ouders het op mijn tiende verjaardag
bekendmaakten. In de huiskamer zaten ooms die hun duim spottend omhoogstaken.
Toen diende zich de vraag aan: welk instrument zou ik gaan bespelen?
‘Je moet het zelf maar weten, jongen.’
Wat mij betreft was dat de trommel, maar dat kon niet vanwege het ritme
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waar een trommel om vraagt.
Voor de trompet had ik te weinig longinhoud.
Het werd dus de dwarsfluit. Misschien is dwarsfluit wel het juiste woord voor de
fluit die ik bedoel. Het was een klein, metalen, zilverkleurig ding dat een schel geluid
produceerde.
We kregen twee keer per week fluitles van een afgekeurde beroepsmilitair die nu
in ‘het jeugdwerk’ zat, maar ik kon het niet. Ik kon het echt niet. En eerlijk gezegd
vond ik het een instrument van niks. Ik moet het nog eerlijker zeggen: alles in mij
verzette zich tegen dit type fluit.
Het uniform en vooral de pet maakten echter alles goed.
Ik geloof dat het repertoire van de drumband uit twintig, vijfentwintig nummers
bestond en na een half jaar beheerste ik er min of meer twee.
Dat waren de nummers ‘Hertog Jan’ en de ‘Colonel Bogey March’.
Ik meen dat dit laatste nummer een belangrijke rol speelt in de oorlogsfilm de
Bridge on the river Kwai, maar dat weet ik niet zeker.
Tijdens de rest van de nummers deed ik net alsof ik meespeelde. Ik hield de fluit
tegen mijn lippen en bewoog mijn vingers. De term playback kende ik toen nog niet,
dit was er in ieder geval een voor mij bevredigende variant van.
Er waren achtentwintig fluitspelers, zodat mijn stille spel niet opviel, net zomin
als het opviel dat het geluid van de fluitsectie iets voller klonk tijdens de nummers
‘Hertog Jan’ en de Colonel Bogey March. In muzikaal opzicht was mijn bijdrage
dus volstrekt zinloos en misschien moest ik de situatie toen al in een breder verband
plaatsen, maar dat deed ik niet. Ik hechtte aan het uniform.
We marcheerden vaak mee tijdens feestelijke manifestaties, maar van al die
optredens herinner ik me weinig. Misschien wil ik die herinneringen ook niet hebben.
Ook hier weer vage beelden: een bloemencorso vlak over de Duitse grens, een
avondvierdaagse die in motregen ging gehuld, een defilé voor een kerkelijk leider
die honderd jaar in Donker Afrika was geweest om daar de door ons verzamelde
oude kranten te verdelen. De beelden worden niet scherp. Ze vluchten voor me uit.
Wel staat me mijn laatste dag bij de drumband bij.
Het hoofd van de school zat vijfentwintig jaar in het onderwijs en daarom werd
er een groot feest georganiseerd. En uiteraard was de drumband op die feestdag van
de partij, al was het alleen maar omdat het hoofd van de school ook de leider van de
drumband was, nee, niet de tamboermaître, maar de algehele leider. De drumband
was zijn levenswerk.
Aangezien het feest op de school plaatsvond, hoefden we niet te marcheren.
We deden iets anders.
Ik zal proberen te omschrijven wat het was wat we deden.
De leiding van de drumband noemde het ‘een show’.
Het kwam hierop neer: de drumband stelde zich op alsof die op het punt stond te
gaan marcheren.
We marcheerden ook wel even, maar dat was hooguit een meter of tien. Daarna
gingen we figuren lopen. De twee buitenste rijen sloegen respectievelijk links- en
rechtsaf, de twee binnenste rijen maakten in één kernachtige beweging rechtsomkeer.
Vervolgens liepen al die rijen in cirkels en bogen door elkaar heen. Het spreekt
vanzelf dat er ondertussen gewoon door werd gemusiceerd. En na een minuut of tien
kwam de hele drumband weer bij elkaar en dat was het dan.
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Deze show - ik noem het nog maar even zo - vergde heel wat voorbereiding.
We hadden dan ook maanden geoefend onder leiding - en dat vond ik buitengewoon
vreemd - van het hoofd van de school zelf. Zijn training was bikkelhard. Hij
waarschuwde ons met klem en telkens opnieuw: tijdens zijn feestdag mocht er niets
fout gaan. Gebeurde dat wel, dan zwaaide er wat voor de veroorzaker van die fout.
Voor wat er zwaaide, had hij nog geen woorden.
Zoals ik al zei verzette alles in mij zich tegen het instrument dat ik moest bespelen,
maar ik voelde een nog groter verzet tegen deze gang van zaken.
Ik vind het niet erg om van punt A naar punt B te lopen, maar die afstand leg ik
bij voorkeur rechtstreeks af en dan wil ik onderweg niet raar doen.
Tijdens de voorbereidingen op onze show kon ik me slechts handhaven door
geconcentreerd te letten op de jongen die voor me liep, een jongen die ontzettend
goed kon marcheren en ook fantastisch floot. (Hij deed ook boodschappen voor alle
bejaarden in de buurt, of ze dat nu wilden of niet.)
Toen we op de grote dag onze uniformen moesten aantrekken, ging er iets mis.
Met mij.
Beter gezegd met mijn pet, de hoge pet met de prachtige witte pluim.
Die pet vond ik dus fantastisch, met name wanneer de klep zich laag boven mijn
ogen bevond. Ik zette de pet op en gaf een ferme ruk aan de klep. Dat deed ik altijd,
maar nu trok ik blijkbaar te hard, want ik trok de pet te ver over mijn hoofd, zodat
de klep vóór mijn ogen zat. En het ergste was dat ik geen beweging meer in de pet
kreeg. Hij zat muurvast op mijn hoofd. Ik zag helemaal niets.
Daar klonk echter het fluitsignaal.
We moesten dus naar buiten om ons op de grote speelplaats op te stellen.
Dat lukte nog wel.
Ik liep gewoon met de andere jongens mee.
Toen we echter begonnen met marcheren, ging het moeizamer.
Die eerste tien meter waren een fluitje van een cent, maar toen moest de rij waarin
ik liep, linksaf. Ik lette weliswaar geconcentreerd op mijn voorbeeldige voorganger,
maar ik kon dat alleen maar doen door mijn bovenlichaam ver achterover te laten
hellen, dan vonden mijn ogen tenminste nog een piepklein spleetje waardoor ze
konden zien. Ik liep er buitengewoon vreemd bij. Van schaamte zweette ik ontzettend,
maar ik kon de rij moeilijk verlaten.
Op het bordes aan het einde van de speelplaats stond het hoofd van de school met
om hem heen vooraanstaande gasten uit de wereld van kerk en plaatselijke politiek.
Krampachtig hield ik de fluit tegen mijn lippen geklemd, zonder dat die fluit een
geluid voortbracht.
En toen gebeurde het: ineens zag ik mijn voorganger niet meer. Ik marcheerde
rustig door en hield mijn hoofd nog iets verder naar achteren, maar nee, geen spoor
van de parmantig marcherende voeten van de jongen die voor mij liep.
Ik kon niets anders doen dan gewoon doorlopen, maar al snel wist ik zeker dat er
iets heel erg fout zat.
De muziek van de anderen klonk steeds verder weg. Het leek wel alsof zij zich in
een andere wereld bevonden, een veilige wereld waarin voortdurend enthousiast
applaus opklonk en op een lange houten tafel plastic bekers gevuld met donkerrode
aanmaaklimonade klaarstonden en sommige ouders
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de prestaties van hun zonen fotografeerden.
Ineens kwam ik tot stilstand. Tegen een boom. Ik sloeg voorover. Mijn klep brak
af en ik kon weer gewoon voor me uitkijken.
Ik draaide mij om en zag dat de rest van de drumband op de andere kant van het
schoolplein cirkels en bogen draaide en ik stond hier, tegen een boom.
Tegelijkertijd besefte ik dat de honderden toeschouwers niet alleen een vreemd
marcherend drumbandlid hadden gezien, maar ook een drumbandlid die niet floot
terwijl hij wel deed alsof.
Toen ik op die late zondagnamiddag door Nijmegen liep zag ik die jongen staan,
tegen een boom, met een pet op waarvan de klep was afgebroken. Ik kende die jongen
beter dan toen. En ik dacht: ik kom je halen, ja, nu kom ik je halen, je hoeft daar niet
meer te blijven staan, we mogen eindelijk weg.
Thomas Verbogt
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Aan beide zijden ben je mooi
Heel voorzichtig ga je tastend
met het ijzer langs de plooi.
In het langzaam, zachtjes glijden
onder stoom aan beide zijden
ben je kreukbaar, ben je mooi.
Eerst nog hadden wij wat woorden,
zeiden wij dat wat niet hoorde, was
jij mij en ik jouw ijver meer dan zat.
Nu, hier achter plank en hemden,
strijk jij het haast onbestemde,
dat ons scheidde, dat ons remde
in een handomdraai weer glad.
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Wedstrijdje
We voetbalden wat af,
tussen de middag,
tussen de muren.
Namen de benen
als de buren
weer naar buiten.
Wij naar binnen.
We scholden wat terug,
tussen de oren,
een bal die achteraf
dwars door de ruiten.
We sjokten wat voorbij.
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Zo is het leven
Prediker 3: 21
Hond. Vier poten in de mand.
Kijken. Blaffen. Hijgen. Vier
poten uit de mand. Lopen.
Stilstaan. Lopen naar de mand.
Hond. Vier poten in de mand.
Kijken. Blaffen. Hijgen. Vier poten
uit de mand. Lopen. Blaffen.
Hijgen. Hond. Vier poten
in de mand. Kijken. Blaffen.
Hijgen. Zitten. Blaffen. Hijgen.
Liggen. Blaffen. Hijgen. Hond.
Vier poten in de mand.
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1983
De tijd verving de dingen,
die ik niet kon zien.
Bidden voor het eten,
twijfelen niet zeker weten.
Niet praten tegen vreemden
(die je zelden zag in Waddinxveen).
En vooral: tevreden zijn, met wat
je was (ik met Jan de Bas).
Dus deed ik wat ik moest
en schreef onzichtbaar
op: ik was niet ongelukkig
voor een kind van negentien.

Jan de Bas
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P.O.S.T.
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Delfshavenspecial
In uw mooie Delfshavenspecial trof ik in de bijdrage over Anna Blaman (1905-1960)
enige onjuistheden aan. In het artikel wordt gesteld dat ze ‘haar leven lang’ met haar
moeder en haar zus woonde ‘in een huis aan de De Vliegerstraat, een zijstraat van
de Claes de Vrieselaan in Rotterdam, Delfshaven’. Doordat het er zo gedetailleerd
staat, lijkt de informatie correct, maar er klopt niets van. Anna Blaman woonde per
se niet haar leven lang op hetzelfde adres. De familie verhuisde pas op 21 april 1928
naar de De Vliegerstraat 50-A. Daarvoor woonde Blaman op een groot aantal andere
adressen in Rotterdam: Oosteinde 30 (waar zij werd geboren), Vredenoordplein 15,
Aert van Nesstraat 22, Schoutenstraat 77, Crooswijkseweg 134, Oosteinde 85,
Zomerhofstraat 31, 1e Middellandstraat 41-B, Westewagenstraat 82 en Graaf
Florisstraat 103-A.
Ook staat er dat Blaman ‘een wagenspel’ schreef. Ik weet niet welk wagenspel de
schrijfster van het artikel kent, maar Blaman schreef er tussen 1956 en 1959 vier: In
duizend vrezen, Het Costerman-oproer, Het De Vletteroproer, en De Prinselijke
Wagenmaker.
Tot slot. In het artikel staat: ‘Pas vier jaar voor haar dood werd
“handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw” uit het burgerlijk wetboek
geschrapt’. Het is misschien eveneens interessant te weten, dat zes jaar voor haar
dood het betaald voetbal in Nederland werd ingevoerd.
Jan Oudenaarden
Rotterdam

Presentatie Delfshavenspecial
Het was een memorabele avond, afgelopen donderdag in het Prinsestheater. Er zat
veel goede wil en vriendschap in de lucht. Het treffen met het vrijwel voltallige
Rotterdamse dichterslegioen ontroerde mij; menigeen had ik in geen jaren gezien.
Die Raoul Goudvis is een grote belofte. Ik heb zijn verzamelde columns er op
nagelezen; er zitten juweeltjes tussen. Een talent om zuinig op te zijn.
Het stuk van Erik Brus over Gard Sivik is, het beknopte bestek mede in aanmerking
genomen, verdienstelijk. Op een aantal bevindingen is wel wat af te dingen, ook is
hij in de weergave van de feiten niet altijd zorgvuldig, maar als een eerste
kennismaking voor de Passionate-lezer voldoet het stuk zeker. De conclusie is in de
kern juist en verdient nadere uitwerking.
In de passage over het bezoek van Bril en mij aan Vaandrager komt Cor zieliger
uit de verf dan de werkelijke toedracht rechtvaardigt. Dit natuurlijk onder invloed
van Brils meeslepende verslag in HP, waarin het hem allereerst om de story ging,
niet om een weergave van de feiten (doorgaans een stuk saaier). Erik zou dit stuk
eens moeten leggen naast Brils interview met Vaan in De Nieuwe Stijl 1959-1966,
dat de aanleiding was voor het bezoek. Daarin is hij over de hele linie together en
soms zelfs verbluffend helder van geest. Er wrikt iets tussen die twee teksten.
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Hans Sleutelaar
Amsterdam
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Levensbeschrijving Kerstiëns
Ik ben in 1968 geboren in Amersfoort, maar in 1969 verhuisd naar Utrecht. In 1981
kom ik op de middelbare school - dat was best wel een leuke school - voor een school
dan (een hele verademing na het strafkamp waar ik tot dan toe op zat); vanzf 1982
begin ik af en toe verhalen te schijven die ik zelf na een paar maanden nog leuk vind
(het muisje zonder staartje, waarom olifanten bang zijn voor muizen en nog zo een
paar).
In 1987 ga ik op kamers in Amsterdam om de zeevaartschool te doen. In 1988
word ik lid van de SSRA (leuke tent, goedkope drank, nog steeds een aanrader vind
ik). In 1989 blijf ik voor de tweede keer zitten in de eerste klas (in het
beroepsonderwijs doe ik het helaas niet beter dan de andere scholen daarvoor), ik
word van school getrapt, maar ik kan nog door bij de mbo-zeevaartschool.
Alleen is die net een jaar daarvoor verhuisd naar Ijmuiden. De wereld heeft vele
einden - en Ijmuiden is er zeker een van. Ik besluit in Amsterdam te blijven wonen.
In 1990 schrijf ik weer eens een verhaal (binnentijd), het eerste sinds 1986.
Vanaf dan blijf ik zo af en toe schijven.
Later in 1991 kraak ik een pand (wees wijs/kraak je eigen palijs; we zaten er met
z'n tweeën, het was niet zo'n hele grote, maar wel in de Tsaar Peter Buurt - stadsdeel
centrum met tuin!); het Palijsje of ook wel de Krakerhof, vaarwel teringbuitenwijken
en rare oude mannetjes. Bijna tegelijkertijd begin ik met een bandje; Tientje ketama,
het liudruchtigste en minst beroemd bandje van heel de randstad.
In 1992 valt het bandje uit elkaar (de delete-gitarist kreeg iets met het meisje van
onze oudste drummer), en nauwelijks twee maanden later moet ik weg - een jaar
varen (stage). Varen in de handelsvaart is helemaal niet leuk, daar was ik helaas na
de eerste twee maanden al achter, maar ik heb toen aardig wat afgeschreven. Vooral
brieven, maar ook mijn langste verhaal tot dan toe (monument, ik dacht meer dan
tien bladzijden maar ik kan hem nu even niet vinden).
In september 1993 kom ik terug - en ik heb een beroepsdiploma, eindelijk. Eind
1993 worden we ontruimd (gelukkig hadden we inmiddels een huurkontract, dus
vervangende woonruimte plus 4000 oprotpremie), het nieuwe huis is nieuwbouw
(veel minder leuk dan de krakerhof) op drie hoog.
In april 1994 streft mijn vader (die ik erg mocht), twee maanden later rond ik de
enige opleiding af waar ik niet blijf zitten (sinds de kleuterschool dan), en die ik leuk
vind (kleuterschool en kreche inbegrepen), een aanvullings-diploma voor stuurman
kleine en grote zeilvaard. Vanaf 1995 begin ik steeds meer te schrijven, en de verhalen
worden gem. wat langer (de laatste korst, één ei is geen ei). Ook in 1995 komt de
erfenis van mijn vader binnen, waar ik een woonboot voor koop (daar zit ik nu nog).
het lukt ook eindelijk om de stage voor mijn zeilvaardpapieren te regelen - negen
maanden op een duitse driemaster (40 nieuwe passagiers elke 14 dagen en de
bemanning wisselde bijna net zo vaak, om stapelgek van te worden) en ik kwam er
weer achter dat dat toch ook niet is wat ik de rest van mijn leven zou willen doen.
In 1996 ben ik weer terug en begin voor mijzelf te werken (geysers repareren etc.).
Eind 1996 is mijn computer klaar (hij heet Loki en is van het type
door-vriendje-van-onderdelen-van-andere-computers-in-elkaargesleuteld), vanaf dan
kan ik wat makkelijker groote texten typen (schipbreuk in de tijd, visioenen).
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In 1997 besef ik me dat ik eigelijk best wel wil publiceren, eerst geef ik ‘visioenen’
aan de redactie van het ranzige studenteblaadje van de SSR. Die konden het niet in
een keer kwijt, dus deden ze het als vervolgverhaal (wat ook mijn idee was) zodat
niemand er meer iets van snapte. En na de eerste twee maanden haalde de redactie
de afleveringen zelf door de war en was er echt geen touw meer aan vast te knopen,
Evenzogoed vonden mensen het vaak wel leuk. Toen heb ik ‘foto's’ opgestuurd
naar de mug (Amsterdams werkelozenblaadje), en dat is ook geplaatst (ik geloof
november '97). Begin dit jaar heb ik een bedrijfje gestart en mijn vriendin zwanger
gemaakt.
Dat was het denk ik zo'n beetje, ik hoop dat dit het soort beschijving is die jullie
verwachtten.
Eduard Kerstiëns
Amsterdam
P.S.
Ik ben ook best wel een beetje woordblind, en hoewel de Dijkhuis compleet,
visioenen, een vier jaar oud idee en waker nog door andere mensen gecontroleerd
zijn kan er best wel hier en daar nog een foutje in zitten (behalve bij foto's).

Bijna modern
Met veel plezier heb ik nr. 4 van jullie tijdschrift gelezen. Met name de gedichten
van Cláudia Ahimsa en het gesprek met György Konrád vond ik zeer de moeite
waard.
Hoe moeilijk het maken van een tijdschrift is heb ik een aantal jaren geleden mogen
ervaren.
Niet minder eenvoudig is het schrijven zelf. Desondanks zijn jullie erin geslaagd
een bijna modern literair tijdschrift uit te brengen. De aandacht voor Poetry
International doet mij veel deugd, aangezien ik zelf gedichten schrijf en een
onvermoeid lezer ben van poëzie.
In het verleden heb ik regelmatig te maken gehad met optredende dichters, zowel
in mijn huidige baan als medewerker van De Rode Hoed (Serge van Duijnhoven is
een in jullie tijdschrift publicerende schrijver, die bij ons is langsgekomen), als in
mijn vroegere functie als medewerker van centrum Oktopus, waar wij avonden
organiseerden voor beginnende performing poets. Wat mij telkens weer opvalt is het
welhaast archaïsche taalgebruik of het gebrek aan voldoende kennis van de taal.
Wanneer je als dichter gedichten schrijft die een orale betekenis hebben, moetje naar
mijn mening een les trekken uit een ander literair genre. Die van het toneel. De
popmuziek is ofwel te beperkt of gaat zich te buiten aan het clichématig gebruik van
poëtisch materiaal.
Wat is modern? Tsja, modern is net een hinkstapje voor zijn op hetgeen de lezer
verwacht. Wanneer ik schrijf dat jullie modern zijn, bedoel ik uitdrukkelijk niet de
inhoud, maar enkel de vormgeving van jullie blad. Ik denk aan het gedurende de
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vroege jaren tachtig verschenen tijdschrift De Held. Voor die tijd was het een bijna
revolutionair blad. Persoonlijk zou ik het wat avontuurlijker, vrijer willen zien.
Affijn, dat is natuurlijk slechts mijn eigen, beperkte, mening.
Daniël Bras
Amsterdam
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Redactiebeleid van Passionate (2)
Na ‘eigentijdse vormgeving’ hebben wij het dus vandaag over ‘tijdgeest’ als een van
de ijkpunten die de redactie van Passionate bij het bepalen van haar beleid wenst te
hanteren. Het woord bezorgde mij onmiddellijk een wat kriebelig, unheimlich gevoel,
alsof er iets niet klopte. De Duitse klankkleur van het betreffende gevoel zette mij
na enig peinzen op het juiste spoor: van onze Nederlandse leraar mochten we dat
woord onder geen beding gebruiken. Het was nl. a) een verfoeilijk germanisme, en
b) het stamde uit de vage denkwereld van de 19e eeuwse Duitse (!) romantiek, wat
kennelijk iets heel vreselijks was.
Om mijn tere jeugdherinnering te checken besloot ik naar de bibliotheek te gaan
teneinde een of meer encyclopedieën te raadplegen. En geloof het of niet, in de hele
Elsevier niet te vinden! Noch in de Katholieke Encyclopedie. Moest dus wel een
bijzonder verfoeilijk germanisme zijn... Ook de Encyclop(a)edia Brittanica bood
geen uitkomst, zelfs niet als Zeitgeist in welke vorm ik het wel eens in een
Angelsaksisch essay was tegengekomen. Gelukkig bracht de Oosthoek soelaas:
‘algemeen heersende mode en denkwijze in een bepaalde tijd (...); vage term
verbonden met de opkomst in de 19e eeuw van de in die periode voornamelijk
Duits-idealistisch georiënteerde filosofie’.
Een paar schappen verderop stond de grote Brockhaus Enzyklopädie, dus wat lette
me? Ik realiseerde me wel degelijk dat ik op deze manier bezig was twee andere
ijkpunten van de redactie te bruskeren, nl. niet-intellectualistisch bezig zijn en liever
geen verdieping in het verleden. Helaas, als je op het pad der zonde eenmaal een
bepaald aantal schreden hebt afgelegd is er geen weg terug, dus allez:
‘G.W.F. Hegel verstand unter Zeitgeist Ausprägungen des “Weltgeistes”, der sich
als “objektiver Geist” in der Geschichte entfaltet und in allen Erscheinigungen eines
Zeitalters wirksam ist. Der Romantik weitete den Begriff auch auf das subjektive
Zeitbewußtsein aus (...) und daran die für einen bestimmten Zeitraum charakteristische
Vorstellungen, Denkformen und Wertbegriffe.’
Halleluja, een kind kan de was doen. Alles valt eronder - eigentijdse vormgeving net
zo goed als klassiek eiken, A. Moonen net zo goed als C. Palmen, B. Clinton inclusief
K. Starr, Aldo van Eijk inclusief Rem Koolhaas (met overigens excuses aan de beide
laatsten vanwege het door elkaar halen in Passionate nr. 5 (rubriek P.O.S.T., red.).
Als ijkpunt voor beleid echter weinig efficiënt, want niet echt discriminerend. Tenzij
je de Oosthoek-definitie van ‘algemeen heersende mode’ aanhoudt. Maar ja, dan legt
Moonen het natuurlijk wel lelijk af tegen Palmen. En dat kan toch niet de bedoeling
zijn?
Klaas de Wit
Vries
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De derde dimensie van Passionate

SERGE VAN DUIJNHOVEN DRAAGT VOOR OP INTERNET

De Hardnekkige Samaritaan
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Geen daden maar woorden
FESTIVAL INFO- Geen Daden maar Woorden '99 donderdag 18 en vrijdag 19
februari 1999 Bibliotheektheater Rotterdam Aanvang: 20:00 uur Reserveren: 010
276 26 26 (kantoor Passionate) Toegang: ƒ15,- / ƒ10,- Abonnees
Passionate/CJP/Rotterdam Pas/Studentenkaart
Het Bibliotheektheater bevindt zich aan de Hoogstraat 110, naast de Centrale
Bibliotheek te Rotterdam, 1 minuut lopen vanaf station Blaak dat vanaf Rotterdam
C.S. bereikbaar is per trein, metro en tram.
AFTER-PARTY- donderdag 18 februari 1999 RSG, Haringvliet 94, Rotterdam
Aanvang: 23:00 uur Toegang: gratis op vertoon van geldig toegangsbewijs Geen
Daden Maar Woorden
Geen Daden Maar Woorden '99 is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van:
-Rotterdamse Kunststichting
-OC en W
-Provincie Zuid-Holland
-Stichting Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten
-Stichting Bevordering van Volkskracht
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GEEN DADEN MAAR WOORDEN '99 Ter introductie staat een gedeelte van dit
nummer in het teken van de komende editie van het festival.
Clementine van Wijngaarden beschrijft in haar artikel de grote vlucht die het
fenomeen poëzie op het podium sinds het historische evenement Poëzie in Carré
genomen heeft.
Aforismen van Christina Vreeswijk die zich door literaire festivals heeft laten
inspireren.
Verder bijdragen van en over artiesten die zullen optreden op Geen Daden Maar
Woorden: Hassnae Bouazza gaat in op de kruisbestuiving tussen rap en poëzie, een
fenomeen waaraan het festival traditioneel aandacht schenkt.
Een interview door Christian Jongeneel met Simon Vinkenoog, promotor van
literatuur op het podium en organisator van Poëzie in Carré.
Een voorpublicatie uit de nieuwe roman van Serge van Duijnhoven, Boulevard
Oktoberrevolutie.
Een viertal gedichten van Ingmar Heytze.
Een verhaal van Najoua Bijjir.
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Poëzie op het podium
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In een literaire Reuzenpocket van De Bezige Bij staat het allemaal beschreven:
Nederlands eerste grote poëziefestival gehouden in Carré op 28 februari 1966. Een
lijst met ‘in levende lijfe’ aanwezige dichters, vijfentwintig in totaal, waaronder
Bernlef, Schierbeek, Roland Holst, Kouwenaar en Campert; de volgorde van opkomst,
de gedichten zelf, de reacties van de pers, de anekdotes - zoals de vrouw die een bos
narcissen kapotsloeg op het hoofd van Johnny the Selfkicker, door de Haagse Post
geïdentificeerd als ‘de vrouw van tekenaar Opland’ - en zelfs de brieven die
organisator Simon Vinkenoog schreef ter uitnodiging, bevestiging en dank. ‘Drie in
totaal,’ zegt Vinkenoog tweeëndertig jaar later met gepaste trots. ‘Dat zou nu
ondenkbaar zijn.’ Vinkenoog kwam op het idee voor het festival toen hij het jaar
ervoor in Londen te gast was op het beroemde poëziefestival in the Royal Albert
Hall. ‘Daar waren zevenduidend mensen aanwezig. Het was een ongelooflijke
happening. Eenmaal terug in Nederland wilde ik ook zoiets. Tijdens een bezoek aan
het theater Carré vroeg ik de directeur wat het huren van een zaal kostte. Hij
antwoordde: “Niets, dat doe ik voor de poëzie gratis.”’
‘Poëzie in Carré’ was in Nederland het begin van een nieuwe golf. Tot dan toe was
het gros van de moderne dichters nog nauwelijks in de schijnwerpers getreden. Als
ze wel uit eigen werk voordroegen, dan gebeurde dat in kleine kring onder
gelijkgestemden. In Carré zaten die avond meer dan tweeduizend mensen. Mannen
en vrouwen uit het hele land, waaronder veel studenten, maar ook onderwijzers (vijf
procent aldus de Reuzenpocket) en huisvrouwen (vijf procent). Simon Vinkenoog,
naast initiator en organisator ook presentator van Poëzie in Carré, staat de avond nog
helder voor de geest. Van het bloemetjesoverhemd dat debuterend dichter Jules
Deelder droeg, tot het optreden van Johnny van Doorn, alias Johnny the Selfkicker,
die met z'n opruiende teksten de zaal tegen zich in het harnas joeg.
Voor veel dichters is Carré een openbaring geweest. Kees Schippers schreef in
een brief aan Vinkenoog: ‘Het tekst lezen voor een zaal is m.i. een goed experiment.
Het is niet te voorspellen wat pakt, wat niet’ en in een brief van de Vlaamse dichter
Gust Gils staat: ‘Belangrijker misschien nog dan dat de

J.A. Deelder, Poëzie in Carré 1966

Passionate. Jaargang 6

32
avond een sukses werd - voor mij tenminste - was het ontdekken van deze dimensie
van gelezen poëzie.’ Ook publiek en pers waren enthousiast. Het feit dat de dichtkunst
nu eens uit de beslotenheid was gehaald, ‘Dat poëzie een aangelegenheid is van allen,
en niet de heilige koe van een enkeling’, zoals literatuurcriticus Han Lammers van
De Groene Amsterdammer schreef, maakte grote indruk. Carré was het begin van
iets, dat misschien binnen het genre niet nieuw was - per slot van rekening was de
dichtkunst duizenden jaren een orale traditie geweest - maar wel opnieuw werd
geboren.

Populariteit
In het kielzog van de avond in Carré kwamen er meer en meer evenementen waar
poëzie werd voorgedragen. Simon Vinkenoog organiseerde in de maanden die erop
volgden poëzie-avonden in Sigma, ‘een internationaal krachtcentrum’ aan de
Herengracht. In 1970 kreeg Rotterdam het poëziefestival Poetry International, ook
al naar aanleiding van The Royal Albert Hall. ‘Het plan voor een internationaal
poëziefestival ontstond eind jaren zestig,’ vertelt Tatjana Daan, de huidige directeur
van Poetry International. ‘Een aantal mensen, waaronder de latere directeur Martin
Mooij, ging naar Londen, naar de Royal Albert Hall. Toen ze terugkwamen dienden
ze een plan in. Ze wilden net als in Londen een internationaal festival opzetten.
Omdat dat in Nederland nog niet bestond en omdat het in Londen zo goed werkte.’
Poetry werd in die beginjaren heel goed bezocht. Daan: ‘Op sommige avonden
zaten er duizend mensen in de zaal. Ik denk dat de populariteit van de poëzie destijds
veel te maken had met de heersende levenshouding; het publiek had over poëzie de
opvatting dat het een mening over de maatschappij uitdrukte.’
Inmiddels gaat Poetry zijn dertigste jaar in, waarbij favoriete genres, onderwerpen
(in de afgelopen editie bijvoorbeeld ‘het lichaam’) en stromingen werden geboren en weer verdwenen. Daan: ‘In Nederland is de poëzie door de jaren heen abstracter
en intellectueler geworden. Op zich ben ik geen voorstander van deze tekstgerichte
poëzie. Het wordt op die manier neergezet als een wetenschap, waarbij je een
schriftgeleerde moet zijn om het te kunnen begrijpen.’ Een andere misvatting
waartegen Daan zich verzet is de opvatting dat poëzie iets intiems is, iets dat je in je
eentje thuis in je luie stoel en onder de schemerlamp tot je neemt. Onlangs gaf ze ter
gelegenheid van de Poëziebeurs in Perdu een lezing waarin ze de gesproken poëzie
verdedigde. Ze gebruikte een, naar de poëzie vertaalde, uitspraak van Hubert Bals,
de voormalig directeur van het Rotterdamse Filmfestival: ‘Een film die niet wordt
vertoond is dood,’ oftewel: poëzie die niet vertoond, of liever, door een stem vertolkt
wordt, is dood. Daan betoogde dat de uiteindelijke plaats van het gedicht hoe dan
ook in de mond zou moeten zijn. Daarbij verwees ze naar vroegere tijden, toen het
schrift nog niet wijdverbreid was en de dichters een soort profeten waren waar mensen
naar kwamen luisteren: de dichters zelf konden hun tekst beter onthouden door het
rijm en metrum, terwijl de toehoorders door de vele herhalingen en parallellen de
gedichten moeiteloos konden volgen. Toen de drukpers werd uitgevonden werden
deze poëtische technieken minder dwingend, maar rijm, het metrum, intervallen en
dergelijke bleven essentieel. Daan: ‘Bij die zogenaamde studeerkamerpoëzie hoeven
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dichters geen rekening meer te houden met een gehoor. Daarmee nemen ze ook
afstand van een traditie die
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voor het publiek voorwaarde was voor het begrip van poëzie. Ze leunen nog wel op
eeuwenoude stijlmiddelen, maar het mondelinge, de melodie en het gehoorgerichte
lijken een bijkomstigheid te zijn geworden.’
Gelukkig ziet Daan tegenbewegingen. ‘Vooral jonge dichters beseffen dat een te
grote afhankelijkheid van papier het bereiken van een publiek in de weg kan staan.
Het is opvallend dat ook eerdere vernieuwingsbewegingen in de Nederlandse poëzie,
zoals de Vijftigers, de Maximalen en de Nieuwe Wilden de mondelinge presentatie
hoog in het vaandel hadden.’ Als een nieuwe stroming in Nederland noemt Daan de
rapdichters. ‘Die grijpen terug naar de orale tradities, ze nemen de spooksprekers en
de vroegere troubadours als voorbeeld. Het zijn dichters die op hun publiek en op
het gehoor schrijven.’

Stormpjes
Het bijzondere aan de jonge dichters, rappers of anderszins, is dat ze juist bij de gratie
van het podium bestaan en dan niet per se op de podia van deftige literaire festivals,
maar op poppodia en in discotheken. Iemand als Serge van Duijnhoven, die samen
met DJ Fat en DJ Dano op het Passionate-festival Geen Daden Maar Woorden
optreedt, is een goed voorbeeld van deze ‘nieuwe generatie’ dichters. In zijn gedichten
vervagen de grenzen tussen muziek, poëzie, literatuur en performance. Van
Duijnhoven: ‘Ik ben zelf met poëzie in aanraking gekomen door de muziek, vooral
de Franse chanson. Het is een natuurlijke manier om poëzie met muziek te mengen.
In Nederland zie je een tweedeling ontstaan: je hebt het geschreven woord, de
dichtbundels en je hebt het gesproken woord of de voordrachtspoëzie waar ook de
rap onder valt. Ik word vaak voor lezingen uitgenodigd waarin ik moet vertellen wat
rap is en wat poëzie. Dat dat samen kan gaan, dat gaat er bij veel mensen niet in. Die
starheid die hier heerst, is een verkommering voor de poëzie. Want wat je ook ziet
gebeuren is dat er op een avond in Paradiso waar rapdichters optreden honderden
mensen zijn, terwijl er op literaire cafés en voordrachten in bibliotheken een handjevol
afkomt.’ Natuurlijk herkent Van Duijnhoven het patroon van de tweedeling, van wat
als ‘échte’ poëzie wordt gezien en wat als ‘opruiend’ wordt ervaren. ‘Sinds de
Vijftigers is de poëziewereld af en toe opgeschrikt door kleine en grotere stormpjes.
De gevestigde critici reageren altijd op een zelfde soort manier. Toen Lucebert met
zijn flamboyante gedrag in de jaren vijftig als keizerfiguur het Stedelijk Museum
van Amsterdam binnenkwam, werd hij door Bertus Aafjes vergeleken met een
binnenmarcherende SS-er. Een volgende storm stak op in de jaren tachtig, met de
Maximalen en De Nieuwe Wilden, ook daar werd door de kritiek heel denigrerend
over gedaan. Maar uiteindelijk zijn er een aantal hele goede dichters uit voortgekomen,
Pieter Boskma en Frank Starik bijvoorbeeld. Dat wordt nu wel erkend.’ Verrast is
Van Duijnhoven tenslotte over Gerrit Komrij. ‘Die heeft lange tijd veel kritiek gehad
op de jonge dichters, vroeg zich af waar ze waren. Op de plank in de winkels zag hij
ze niet. Hij mopperde over hun gedrag. Maar wat schetst mijn verbazing: hij schrijft
in de inleiding op de bloemlezing van rappoëzie Doubletalk Too ‘Rappers hebben
de poëzie door mond-op-mond beademing op het nippertje gered.’
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Clementine van Wijngaarden
Bibliografie Poëzie in Carré, Literaire reuzenpocket 178, productie Simon Vinkenoog
en Olivier Boelen, De Bezige Bij, 1966. Double Talk Too, samenstelling Emerald
Beryl, De Arbeiderspers, 1998.
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Uit het kookboek van de Bosnische oorlog
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Een intermezzo uit de roman Boulevard oktoberrevolutie, die eind 1999
zal verschijnen bij uitgeverij De Bezige Bij.
Een goede inspectie van het vlees is onontbeerlijk, zeker in oorlogstijd, als de toestand
waarin het slachtoffer wordt aangeleverd meestal penibel is en zijn weerstand al
gedurende langere tijd is uitgehold. Iedere ongerechtigheid van het kadaver brengt
risico's mee voor de volksgezondheid.
Ook zonder een lichaam te villen kunt u de kwaliteit van het vlees van uw
slachtoffer inspecteren. Kijken en betasten zijn het halve werk. Met een scherp
incisiemes kunt u steekproeven nemen. Bijvoorbeeld door een nier ter inspectie uit
de buik te verwijderen.
Witte puntjes op de inwendige organen duiden meestal op ontstekingen. Zwellingen
en verkleuring duiden in de regel op abcessen. Bij twijfel over de reinheid: aarzel
niet een keurmeester te raadplegen.
Het slachten
U dient het slachtoffer stevig vast te binden, vooral bij de benen en armen, zodat de
halssnede geen problemen kan opleveren, ook niet bij hevig gespartel. Voor het
toedienen van de snede moet u het hoofd omhoogtrekken bij de haren of oren.
Vervolgens de hals straktrekken, zodat de halsslagader duidelijk zichtbaar wordt.
Goed doorsteken richting het hart, en het lemmet lichtjes heen en weer wrikken. Dit
voorkomt dat de wonde te snel dichtslibt. Het lichaam liggend laten verbloeden.
Na het doodbloeden takelt u het lichaam aan de benen omhoog. Het bloed en
gedeelten van de maag- en darminhoud stromen dan vanzelf uit het lichaam op de
grond. Het bloed opvangen; het kan gebruikt worden in worst (roeren om te
voorkomen dat het stolt; een greep zout of een geut azijn helpt hiertoe eveneens) of
verwerkt worden tot bloedmeel, om onze dorre akkers mee te bemesten.
Het uitslachten van de schedel
Het hoofd wordt verwijderd bovenaan de hals met een hakbijl of electrische zaag.
U kunt het verder bewerken door een haak door de neus te steken, de schedel op te
hangen en huid, ogen en neus te verwijderen. De oren moeten met pit en al uit de
schedel worden losgesneden. Oorbuizen bevatten meestal oorsmeer dat krioelt van
de bacteriën. Oorschelpen kunnen, indien goed gewassen, het beste worden gepaneerd
en gebakken in olie (als voorgerecht) of gefrituurd (als tussendoor). Een gegarandeerd
succes bij uw gasten, zeker als u een oog heeft voor oorschelpen met afwijkende
vormen (flaporen, ezeloren, egeltjesoren, domoren).
De tong moet u lossnijden van de kaken, waarbij de wangspieren van het hoofd niet
mogen worden ingesneden. Om de ergste bacteriën en het geronnen bloed te
verwijderen kunt u de tong met de rugkant van het mes schoonschrapen, van voor
naar achteren, dus van het puntje van de tong richting strottehoofd. Bij moslims treft
u over het algemeen twee soorten tongen aan, de soepele van de kletsers, en de bittere
van de leugenaars. Een marinade van rode port en tuinkruiden helpt excessen in
smaak te neutraliseren.
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Om de ogen te verwijderen kunt u het mes het beste inhaken achter de oogpees. Het
oog naar voren trekken, en de oogballen met de wimpers ruim uitsnijden. Kort
pocheren en marineren in een vinaigrette van witte wijn en kruiden. Als de marinade
voldoende is ingetrokken, kunt u de ogen opdienen.
Na de ogen kunt u beginnen met de hersenen. Die dienen zo snel mogelijk na de
doodssteek uit het hoofd te worden gehaald. U kunt ze het beste uitpellen achter de
oogholte als u de schedel heel wilt laten, of uitschrapen indien u de schedel openzaagt.
Indien u de schedel goed kookt met look en tijm, verse citroen toevoegt alsmede een
snuf zout, is dit laatste een lekkernij.
U kunt de hersenen natuurlijk ook tevoorschijn halen via een electrische appelboor.
Denkt u er wel aan dat u een diameter neemt die groot genoeg is voor een eetlepel
of (voor de echte lekkerbekken onder u) een lepel zoals die gebruikt wordt voor het
eten van roomijs uit een diepe, glazen coupe.
Het is ook mogelijk de schedel, indien nog intact, in zijn geheel in te vriezen en
deze later te bewerken tot smeerbare leverworst. Zie hiervoor de paragraaf
worstbereiding.
Bloedvaten, bloed en restvet kunt u verhitten in een pan die is gefruit met boter en
een tikje knoflook en pepers. Als u roggemeel en zwoerdpasta toevoegt en gedurende
enkele minuten roert, krijgt u bloedworst. De substantie ietwat laten afkoelen en
aandrukken in schoongemaakte darmzakken (ontdaan van maden).
Het uitslachten van het lichaam
Als u het hoofd heeft bewerkt, kunt u overgaan tot het bewerken van de rest van het
lichaam. Het lijf van het kadaver dient eerst te worden schoongespoten met een
tuinslang of douchestraal. Minder geschikt: natte doeken. Indien u beschikt over een
broeikuip of vlamoven: het lichaam afvlammen (vooral voor mannen essentieel in
verband met sterke beharing). De laatste verkoolde haren en huid kunnen met een
zwartkrabber of zwartscheerder worden weggeschraapt. De nagels aan vingers en
voeten met een tang verwijderen en eventueel verbrand weefsel wegsnijden. Het
steekgat en omringend bloedvlees breed uitsnijden.
Met het afhuiden begint u bij borst en buik. NB: bij kinderen raad ik u aan geen
borstsnede te maken bij de slacht zodat de halszwezerik kan worden gespaard. Het
beste is het de snede in de hals iets dieper te maken, tot u de luchtpijp en de slokdarm
zo uit de hals kunt wegnemen. De zwezerik ligt vlak voor de puntborst op de luchtpijp.
Bij zeer jonge kadavers is deze direct zichtbaar en ook het lekkerst.
Vrouwenborsten kunnen worden verwijderd met een hakmes. Van dikke borsten
snijdt u spekblokjes, dunne borsten kunt u bewaren voor worstfabricage. De tepels
kunt u met een knipmes verwijderen of met een vilmes uitsnijden. Schoonspoelen
en marineren indien u de tepels wenst te gebruiken in salades. U kunt ze ook inzouten
en enige dagen laten drogen. Goed te gebruiken als decoratie op schalen of als
croutons in soep of salade.
Het vlees van voeten, kuiten, handen wordt soms gezouten om er later een lekkere
schotel van te bereiden met pruimen en rozijnen of met een zure eiersaus, tomatensaus,
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gewricht (de enkels, de polsen). De andere stuk-
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ken van de benen en armen worden gezouten en meegekookt in linzen- of bonensoep,
ofwel gaan ze rauw in de diepvriezer.
Bereiding inwendige organen
Vervolgens kunt u beginnen met het verwijderen van buik- en borstorganen. Voor
het openen van de buikholte wordt de vuist met het mesheft in het karkas gestoken,
zo dat het meslemmet nog naar buiten steekt. De darmen worden dan met de vuist
naar binnen gedrukt. Bij het uithalen van het darmpakket moet erop gelet worden
dat de galklier niet beschadigd wordt.
Om sterke vellen voor worstfabricatie te verkrijgen, moeten de darmen goed leeg
zijn; daarom het slachtoffer goed laten uitvasten voor het wordt gekeeld. Darmen
dienen, vooral in de zomer, onmiddellijk na het slachten gereindigd te worden. Ze
worden eerst aan de buitenzijde van het vet ontdaan, terwijl ze nog warm zijn: hierbij
wordt er vooral op gelet de buitenste huidlaag niet te beschadigen; anders bestaat
het gevaar dat de worsten bij het koken gemakkelijk barsten.
De dikke darmen worden gekookt. Daarna in stukken snijden en braden in
gebruinde boter met een uitje. Het uitje kan vervangen worden door appelschijfjes
die u laat meestoven.
De aarsopening ruim lossnijden met het randje eromheen. Dit randje wordt het
kroontje genoemd, en is doorgaans niet geschikt voor consumptie (wel evt. voor
decoratie - zie tepels).
Met een vliesmes wordt de maag op twee plaatsen ingesneden, aan de uitgang van
het dunne darmgedeelte en aan de ingang bij de slokdarm. De maaginhoud kan
worden gebruikt als voer voor uw hond of het vee.
Hart en longen alleen bewaren indien u er zeker van bent niet met een
nicotineverslaafde of vaatzieke van doen te hebben. Hetzelfde geldt voor de lever,
die bij veelvloedig alcoholgebruik hard aanvoelt en doordrenkt is van gifstoffen.
De nieren zijn van alle organen het delicaatst en dienen zorgvuldig te worden
gekeurd op witte puntjes of andere ongerechtigheden. Voor de verwijdering dient u
de nieren voorzichtig in te snijden bij het vliesje. Een kleine, ondiepe inkerving is
al voldoende. Daarna moet u licht in de nier knijpen, waardoor het orgaan uit het
vliesje springt. Deze handeling vereist enige handigheid. Als u te diep kerft beschadigt
u de nier. Het loont de moeite het kerven en pellen goed onder de knie te krijgen
want nieren gelden als de grootste lekkernij die het menselijk lichaam te bieden heeft.
Het verdient aanbeveling de nieren na het pellen en voor de uiteindelijke bereiding
enige uren te laten drenken in een eerlijke, heldere tavariza die is gestookt van
druivenbladeren. Ook kunnen de nieren worden gebakken, gestoofd of tot nierbroodjes
verwerkt.
Testikels kunt u het beste recht afsnijden bij de balzak. Als u de teelballen heeft
losgedrukt kunnen ze worden schoongemaakt en geroosterd in de oven. Testikels
worden best gegeten met vers witbrood en witte boter. Voor het bereiden van witte
boter: witte wijn inkoken met een kruidnagel, laurier en jeneverbessen tot er bijna
niets over is. De kruiden er dan uitvissen, een scheutje zure room erbij en monteren
met klontjes koude boter. Tot slot veel grove peper, een snufje zout en een paar
druppeltjes ahornsiroop.
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Het gebruik is om de testikels te serveren in een pannetje van aardewerk, waarover
u een geruite doek drapeert. Denk erom dat u de testikels niet te kort op het vuur zet,
dit om te voorkomen dat de smaak van sperma uw gerecht overheerst (sperma wordt
in het binnenste deel van de testikel aangemaakt
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...SIMON VINKENOOG poëzie ...NAJOUA BIJJIR proza ...ABDELKADER
BENALI proza ...SERGE VAN DUIJNHOVEN, DJ FAT & VJ GABRIëL
KOUSBROEK technopoëzie ...EMERALD BERYL rap ...HASSNAE BOUAZZA
storytelling ...INGMAR HEYTZE en DESMOND HANEVEER poëzie en muziek
...MAHIR TEZERDI Turkse sasspeler ...DIANA OZON poëzie
onder voorbehoud ...MIRIAM LEENHOUTS zang en piano ...MONIQUE
HOOGMOEDT stand up comedian ...NAIMA EL BEZAZ proza ...EEN JONGE
COLUMNIST ...GEKKE NUA nederhop ...vier jonge danstalenten
en verder ...ANNE RUIJTER foto-expo ...DJ HENRI ...DAVID BOELEE
vuurspuwer JAMILA EL MAROUDI voice-over ...JACO V/D MOLEN zang en
accordeon ...75B videobeam ...PASSIONATE INTERNET EDITIE ...een
breakdancer
Op donderdag 18 en vrijdag 19 februari 1999 zal bij het betreden van het
Bibliotheektheater te Rotterdam het definitieve programma van Geen Daden Maar
Woorden '99 aan de bezoekers worden uitgedeeld.
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- het kost dan ook enige tijd voor dit gedeelte afdoende is meegekookt).
Het klieven van het karkas
Als u er zeker van bent dat het lichaam volledig ontdaan is van al het bruikbare
orgaanvlees, takelt u het karkas in verticale houding. Nu kunt u de huid van de rug
verwijderen en het lichaam klieven. Dit dient zeer nauwkeurig te gebeuren via de
wervels van de ruggengraat, die doorgaans exact het midden aangeven. Let op bochels
en slachtoffers bij wie sprake is van botbreuken.
NB: indien u doorzaagt met een (lint- of cirkel-)zaag kan smering optreden. Dit
zijn zaagselsporen op de beenderen die het vlees te snel laten bederven. Bovendien
levert smering vaak een onsmakelijk gezicht op, omdat de beenderen verkleuren
wegens de bacteriën in het botzaagsel. Het doorhakken kan het beste met de hand
worden uitgevoerd. Hoe dan ook, zowel bij het kappen als het zagen moet men altijd
met de benen in spreidstand staan.
Geperst hoofd
1 schedel (het vel en vlees er nog aan) - peper en zout - kruidnoot - ui - laurier kruidnagel - 2 liter vleesgelei.
Kook de schedel in zout water. Ontdoe het vlees, als het mals en jong is, van het
bot en kap het in grove stukken. Vermeng het met zout, peper, kruidnoot, kruidnagel,
fijngewreven laurier, gehakte ui en vleesgelei. Laat nog een half uur stoven. Giet de
massa in stenen vormen of kommen. Laat afkoelen. Met het hoofd worden dikwijls
stukjes huid meegekookt, wat de massa na het afkoelen stijver maakt.
De schedels van volwassenen en ouderen met minder appetijtelijke, strakke huid,
kunnen best verwerkt in speciale snijmachines om er zult van te maken.
Hoofd, benen en armen van jonge slachtoffertjes (tot zeven jaar) kunnen in een grote
soepketel, waarbij de ledematen ruim dienen overgoten met koud water. Voeg selder
bij, prei, ui, peterseliewortel enz.; ook peper en zout.
De ketel wordt op een goed vuur aan de kook gebracht en opzij geschoven. Het
kookwater mag niet meer doorkoken. Schuim af tot de bouillon klaar is en laat er
het vlees een nacht instaan om gaar te worden en wit uit te trekken. Dan wordt het
vlees eruit gehaald en verder bereid.
Het kooknat van kinderen (indien niet ernstig ondervoed)is doorgaans geleiachtig
en leent zich uitstekend tot het bereiden van een smakelijke bouillonsoep.
Het resterende, gaargestoofde vlees in schijfjes snijden als koteletten, braden en
serveren op een schotel. Garneren met peterselie en gelatine die is bereid met het
kooknat. Deze delicatesse wordt best opgediend met een frisse salade van tomaten,
koude schorseneren en groene paprika in azijn.
Inzouten en roken
Vlees dat later gedroogd en gerookt wordt, moet gezouten worden. Reken gemiddeld
6% zout op het geslachte vlees of 10% op het levende gewicht. In de zomer wordt
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moslims bekend om een nogal flauwe, zouteloze
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natuursmaak van hun weefsels zodat u niet al te zuinig hoeft te zijn met de zoutpot
(tenzij uw dokter u natuurlijk anders voorschrijft ivm nierklachten).
Het vlees van benen, rug en dijen wordt met fijn zout ingewreven; tussen de stukken
wordt grof zout gestrooid. Fijn zout dringt beter in het vlees, grof zout vormt pekel.
De vleesbrokken worden even in koud water ondergedompeld. Daarna dienen ze
met een doek te worden afgedroogd. Er bestaat dan minder gevaar dat het vlees geel
wordt en garstig.
Vervaardiging van worsten
1. Rauwe (gerookte) worsten
Tweederde deel zacht vlees van de buik - eenderde mager vlees - peper en zout kruidnoot.
Maal het vlees fijn en meng het goed met peper, zout en kruidnoot. Vul de vellen
van dunne darmen, doch niet te stijf. Ze kunnen rauw gedroogd en daarna gerookt
worden of in de diepvriezer bewaard.
Het roken van het vlees geschiedt lichtjes. Doet u bij het houtzaagsel uienschillen,
dan krijgt de worstpartij een goudgele kleur. Dergelijk worstvlees is zeer duurzaam
en kan tot midden in de zomer worden bewaard. Te gebruiken als smeerworst bij het
ontbijt of als dagelijks voorafje, op brood of toast.
2. Gekookte worsten
Witte worst
De helft mager en de helft vet vlees - eieren - melk - witbrood - peper en zout kruidnoot.
Maal het vlees fijn en meng het met de eieren, het in melk geweekte brood en de
kruiden. Vul de vellen, doorprik het vlees met een naald en kook de witte worsten
(pensen) gedurende 10 tot 15 minuten in kokend water. Laat ze daarna drogen en
braad ze, voor het gebruik, in de pan. U kan het brood ook weken in het kooknat van
de afval. Daardoor zullen de pensen in de zomer minder snel verzuren.
Leverworst
Lever - afvalresten - keelspek - 2 lepels zout - 1 lepel gemalen kruidnagels - peper
- dikke darmen.
Zet vlees, vet en lever op met water en zout. Kook alles gedurende ongeveer 45
minuten. De hele massa dient te worden fijngemalen. Breng alles weer aan de kook.
Indien er teveel vleesnat is, wordt dit afgeschept. Doe er kruiden in naar smaak. Is
de massa voldoende ingedikt, dan worden de darmvellen ermee gevuld. Zorg ervoor
dat ze niet te stijf opgevuld worden om tijdens het koken het barsten te voorkomen.
Prik gaatjes in het vel en kook de worst ongeveer 10 minuten. Bewaar ze op een
koele, luchtige plaats in uw kelder.
Serge van Duijnhoven
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Een box in een babykamer
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Simon Vinkenoog staat beide avonden van Geen Daden Maar Woorden '99 op het
podium. Dat wil zeggen, als hij veilig terugkomt van de reis naar Egypte die hij voor
zijn zeventigste verjaardag cadeau kreeg.
Sarphatistraat. Simon Vinkenoog bewaart zijn rookwaar in een houten doosje.
Geroutineerd verkruimelt hij de gedroogde knoppen op het deksel, om vervolgens
met een oranje Rizla-kartonnetje de juiste hoeveelheid voor een verlichtend rokertje
bijeen te schrapen. Het meubilair is klassiek, golvend en pluche, oosterse beelden
larderen de tafeltjes en de wanden zijn volgebouwd met boekenkasten, gevuld met
veel vergeelde banden. Verscholen in één van de kasten staat een kleine televisie
met videorecorder. Aansteker.
Op het bureau staat een schrijfmachine. Vinkenoog (‘Ik weet nooit wat ik op mijn
kaartje moet zetten behalve mijn naam’) heeft net een brief voltooid aan een vriend
die hij zeker twintig jaar niet gezien heeft. Bij zijn zeventigste verjaardag doken
allerlei vergeten en niet-vergeten bekenden plotseling op. Hedy d'Ancona,
bijvoorbeeld, die met genoegen constateerde dat ‘we in al die jaren geen spat
veranderd zijn’. Waarop Simon een verhaal begon te vertellen, waar Hedy een eind
aan maakte op het moment dat de aanwezigen alleen nog maar wisten dat een Gooise
kapper er een hoofdrol in speelde.
‘Hij heette Mario,’ maakt Vinkenoog het verhaal nu af. ‘We kwamen binnen, zes
à acht mensen, de tafel was keurig gedekt, borden, messen, vorken, maar het enige
wat we kregen was een glaasje water en een pilletje, LSD.’ Een glimlach, de rest van
de geschiedenis moeten we maar raden. Behalve Hedy herinnert hij zich van dat
diner geen mensen. ‘Ach het leven is toch voor een belangrijk deel figuratie, ik
vergeet namen en gezichten.’
Die drugs en God hebben hem buitenspel gezet, denkt Vinkenoog. ‘Het is jammer
dat veel mensen het transcendente niet zien, hoewel new age natuurlijk een hoop
zeepsop is, bellen blazen.’ Maar, natuurlijk, hij heeft nergens spijt van.
Drugs zijn de poort naar nieuwe inzichten, daar is niks ouderwets aan, vindt
Vinkenoog. ‘Je moet XTC niet met gabbertjes associëren. Als je met z'n allen een
goede XTC gebruikt, zie je alles, klaar, helder. De redactie van De Groene
Amsterdammer heeft eens een experiment gedaan, maar dat mislukte omdat er een
paar begonnen te giechelen. Zouden jullie ook eens moeten proberen, met de hele
redactie, al was het maar een paddestoeletje. Tenslotte is er een hele literatuur ontstaan
uit psychedelische ervaringen. Het plaatst jezelf buiten de dag.’

Een tasje met gedichten
Maar goed, we zijn hier niet voor de geestverruiming, we zijn hier voor het podium.
Simon Vinkenoog is tenslotte een dichter voor op het podium. Al dertig jaar,
‘tweemaal de wereld rondgeweest,’ reist hij met een tasje vol gedichten de zalen af.
‘Eén stap op het podium en je bent op heilig gebied. Je bent gescheiden van de
toehoorders, staat ook wat hoger. Dat is een voetstuk waar je ook snel weer afmoet.’
In 1965 stond hij in de Royal Albert Hall, voor 7000 mensen. Hij had zich nog
wat zorgen gemaakt, maar de zaal kwam vol. ‘Trust in poetry,’ had de organisator
geprofeteerd. Vinkenoog, terugblikkend: ‘Voor mij had een aantal mensen als het
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ware spinnenwebben over de zaal uitgespreid. Ik dacht: ik ga de zaal openbreken.
Ik heb eerst een hele tijd “love love love” geroepen.’
Een jaar later zat Carré vol. Vinkenoog had gevraagd hoeveel de daghuur
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bedroeg en de directeur had gezegd: voor jou niks. Iedereen die in poëtisch Nederland
iets voorstelde was er, drie weken later al, van de gevestigde namen tot broekies als
Johnny the Selfkicker en Jules Deelder. Vinkenoog laat zijn vingers even rusten,
loopt naar de kast om het boekje te pakken dat De Bezige Bij van de gebeurtenis
maakte. Hij had al ervaring met het organiseren van dichters op een podium sinds
Allen Ginsberg hem een paar jaar eerder had gevraagd waar je in Amsterdam poëzie
kon voordragen. Nergens dus. En iemand moest toch het initiatief nemen.
Genoeg oude doos. Poëzie op het podium heeft dus een verleden. Maar is er ook
toekomst? Toont het succes van Crossing Border niet aan dat de redding van de
poëzie uit de muziek moet komen? ‘Het gaat om het componeren van de avond,’
beweert Vinkenoog ten stelligste. Hij gelooft dat de dichtkunst ook zichzelf kan
dragen. Alleen: ‘Je moet niet twee fluisteraars na elkaar zetten. Ik zeg altijd: doe mij
maar als laatste voor de pauze of helemaal aan het eind.’
Hij bedoelt maar te zeggen: na zijn uitbarstingen hebben de mensen even rust
nodig. Rizla, schraap, schraap, rollen, likken, aansteker. Vinkenoogs laatste drie
bundels bevatten vooral orale poëzie, vertelt hij. Logische vraag: waarom liet hij ze
dan drukken? ‘Het is handig bij het voorlezen,’ luidt het antwoord. ‘Maar een gedicht
mag natuurlijk ook best eventjes bezinken, herlezen worden.’

Simon Vinkenoog tijdens de pauze van Poëzie in CarrÉ 1966

Huilen, lachen, schreeuwen
Er is ook een Vinkenoog van het papier, de man die vlak na de oorlog een baantje
bij de Unesco veroverde, als documentbeheerder, die later bij de Haagse Post het
archief onder zijn hoede had, en die zich nog altijd heeft voorgenomen zijn eigen
archief eens grondig uit te mesten. Daar moeten ergens nog brieven van Ezra Pound
tussen zitten. Als het zalige nietsdoen niet zo verleidelijk was.
‘De omslag kwam voor mij in 1961, toen Querido mij vroeg voor Stemmen van
schrijvers, een serie 45-toeren plaatjes. Veel schrijvers zochten uit hun eigen werk
iets uit dat geschikt was om voor te dragen. Ik heb toen een gedicht
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speciaal voor mijn stem geschreven, want ik wist dat het vast kwam te liggen, dat
men er nog naar luisteren kon als ik er niet meer was. Dus heb ik mijn
stemmogelijkheden uitgebuit, ik heb gelachen, gehuild, geschreeuwd. Jammer dat
ik mijn eigen exemplaar kwijt ben.’
Vinkenoog neemt een slokje van de herfstthee, steekt er nog eentje op. Vervolgt:
‘Als je een dichter zelf hoort voorlezen, geeft dat een extra dimensie. Bij veel dichters
hoort de stem echt bij het gedicht, zijn essentie klinkt erin door. Als ik Remco Campert
lees, hoor ik zijn stem erdoorheen. Anderzijds, ik heb goede poëzie op papier gezien
die totaal niet overkwam, omdat hij slecht werd voorgedragen. Maar als je Lucebert
hebt horen voorlezen, dan heeft dat zo'n meerwaarde - dan pas begrijp je zijn poëzie.’

Watjes, die jongens
Dan ineens een andere wending: ‘Maar wat ook een enorme meerwaarde geeft, is
proeven van de buitenlandse cultuur. Ik heb ontzettend veel geluk gehad dat ik op
mijn twintigste in Parijs beland ben. Ik kwam een beetje in die wereld van Cobra
terecht, heb nog voor Zadkine geposeerd. Als je dat vergelijkt met dat provincialisme
van nu - er is een verarming gaande van jewelste. Maar dat zeiden ze van de Vijftigers
natuurlijk ook. De literaire wereld, het is een box in een babykamer.’
Giphart? Zwagerman? ‘Deze jongens vinden wij watjes,’ verkondigt partner Edith
Ringnalda beslist. ‘Jan Wolkers schreef indertijd ook over seks, maar hij was toen
al een vént.’ Toch weer een beetje weemoed. Ze vervolgt: ‘Die bijeenkomst in Carré,
daar kwam mijn vader enthousiast vandaan, vanwege Simon en Johnny. Ik was toen
twaalf. Weet je nog die eerste keer dat ik met je meeging, Simon? Dat was in Arnhem,
in een oude bioscoop. Jules stond zich achter een gordijntje te injecteren en A. Moonen
trad op met een kunstpenis voorgebonden. Misschien doet-ie dat nu nog. Herman
Brood was er ook, herinner ik me.’
Ach, het wordt nooit meer als vroeger, toen Slauerhoff nog leefde, en Roland
Holst, en Bordewijk. De mentale pollutie slaat toe. ‘Ik weet dat niemand van mijn
leeftijd doet wat ik doe.’ Van de jeugd moet het komen. Er staat net een interview
met Pramoedya Ananta Toer in de krant. Die zegt het ook. ‘Ik vertrouw alleen nog
de jongeren.’
Tijd om te gaan. We stappen in de auto, voor een ritje door Amsterdam. Edith
rijdt, Simon naast haar, beiden steken er nog eentje op, spelen voor gids: ‘Op dat
bankje gaan we altijd wat zitten uitkijken over de Amstel, bij dat café gooien we wel
eens het anker uit, in die synagoge hebben we vorig jaar een echte Joodse bruiloft
meegemaakt, ijskoud was het, mannen en vrouwen gescheiden, daar is het Stadhuis,
als je hier rechtdoor rijdt, kom je bij ons volkstuintje uit, deze wiet heb ik zelf geteeld,
in de zomer komen we nauwelijks aan de Sarphatistraat, daar is het pop-instituut, ik
heb nog eens een boek geschreven waar voor elk zelfstandig naamwoord het woord
pop stond, een heel vervreemdend effect had dat, zal ik nog wat gedichten opsturen
voor jullie volgende nummer?’
Bij het station nemen we afscheid. De trein naar Rotterdam slaat af, de Volvo rijdt
rechtdoor. De dichter gaat een griepprik halen. Gratis voor mensen boven de
vijfenzestig.
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Carlos
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‘Waarmee kan ik u helpen?’
‘Een cappuccino alstublieft... zonder kaneel alstublieft. En mag ik er een glaasje
water bij?’
‘Anders nog iets, meneer?’
‘Nee, zo is het goed.’
‘Ik weet... niet... zo raar. Nu... maar... Weet je...? ...had wel... zijn.’
‘Hm. Mensen kunnen soms heel gruwelijk zijn.’
‘Maar...’
‘Alstublieft meneer, uw cappuccino en water.’
‘Dank.’
De kelner plaatst de kop en schotel voorzichtig op het uit donker hout gesneden
tafelblad. Vervolgens een glas water. De bon schuift hij half onder het schoteltje.
Carlos neemt een slokje van het flinterdunne en te smalle glas waar hij zijn neus
in moet steken voor de ijskoude vloeistof zijn tong bereikt. Met zijn linkerooghoek
vangt hij een glimp op van het gebronsde meisje in rood achter hem, een heen en
weer bewegend spatje bloed. En tegenover haar? Ze humt, klinkt hees en errrhg sexy
- hij durft zich niet om te draaien. Zijn oren gespitst, streelt hij over de mond van het
kopje, raapt van de donkere vloerbedekking zijn aktetas, en vist tussen de zelfs voor
hem onontwarbare rotzooi papieren, vulpennen en zijn leesbril een pakje te voorschijn,
waar hij een vriendje uittrekt, dat hij in zijn droge mond stopt. Hij ruikt zijn
koffie-nicotine-adem, steekt zijn vriendje aan met de gigantische kaars die op tafel
prijkt, leunt weer achterover, legt het ene been over het andere, pakt met zijn
linkerhand de rechterelleboog en neemt de houding aan die moet suggereren dat hij
diep in gedachten is verzonken.
‘Zo... bang... wereld...’
Hij volgt de rode contouren van de verhalende boezem die over het tafelblad heen
en weer glijdt.
‘Van...’
Aandachtig luistert hij naar de zwoele sexy stem die tegenover het rode vlekje almaar
zucht en humt. Slierten rook dansen voor hem uit in exotische patronen. Hij stelt
zich voor hoe het meisje van de sexy stem eruitziet. Ze is lang en slank, met grote,
zachte borsten, net als haar zusje of vriendinnetje, een blondje, lang sluik haar, of
krulletjes, een brunette met een straalblik, zachte, rossige lipjes, als die van de pop
waar zijn dochtertje altijd mee speelt.
Als hij weer thuis is in de ochtend en zij naast hem staat, met haar blondgekrulde
pop - haar evenbeeld - in haar handen geklemd... met blote voetjes op het koude
marmer, in haar beertjesnachtjapon met haar grote blauwige ogen staat ze hem aan
te staren alsof er weer eens een vreemde bij mama in bed ligt - wie weet wat ze
allemaal uitspookt als hij van huis is... - voordat hij haar goedemorgen heeft kunnen
wensen: ‘Dag snoepje, papa heeft je zó gemist...!’ is ze al lang weer met haar
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geklemd, terwijl de plastic beentjes over de witte tegels slepen...
‘Ik v... raar... vel... llywood... koffiekijken. Grilli... aarzegster...’
Het meisje in rood doet hem denken aan Dita. Ook Dita droeg altijd van die rode en
donkerblauwe pakjes. Haar benen glanzend in de panty-truc. Hij kan ze nog voelen,
zacht, strak. Hij kan nog voelen hoe hij met dorstige tanden, met hongerige handen
over haar bleke dijen ging, de bh loskoppelde, likte... Hoe de receptioniste hem
aankeek: zeker je minnares. En hij haar met een blik die moest zeggen: ook jou zou
ik willen beminnen.
Dita, altijd zo goed gecamoufleerd, had haar strakke werkdrukgezicht opgezet, de
tassen over haar schouders, en, precies binnen het gehoorbereik van derden, begon
ze over het ‘werk’ te spreken: ‘... en de cijfers van '97 nog doornemen...’ Hij begreep
nooit waarom ze zich zo druk maakte, ze waren zo ver van huis, wat hadden ze te
vrezen? De volgende dag had hij haar absoluut niet willen zien of spreken. Wat een
lieve, domme schat, zoals ze kon zeggen dat hun liefde was voorbestemd, dat ze
werkelijk had gedroomd van deze momenten samen, al die blabla. Ja, ook hij had
daarvan gedroomd, elke dag, elke nacht, elk uur sinds de dag dat hij haar
aangenomen...
De onaantrekkelijke Joan (50) heeft hem zeker goed gedaan - hij kan het er niet
meer bij hebben, secretaresse na boekhoudster na secretaresse die hun ontslag
indienen. Zo dadelijk loopt alles nog in het honderd...
Carlos' hartslag gaat tekeer. Hij kan zichzelf horen kletsten. Hij hoort de stemmen
in zijn hoofd, hij praat met zichzelf...
‘...nog iets drinken meneer?’
‘Ja, graag, een cappuccino, alstublieft,’ zegt hij zonder nadenken.
Hij steekt een sigaret op, schuift het kopje met het laatste restje gemalen bonendrank
opzij, waar hij zo veel van drinkt dat het hem nog eens een hartkwaal zal opleveren.
Vanuit zijn ooghoek volgt hij de bewegingen - rood - van het geschifte meisje. Ze
moet hulp zoeken, ze is ‘psychischopatisch’ of zo... Net als Dita.
‘En, toen...?’
Hij kan haar weer horen, haar zwoele stem dringt tot zijn gretige hersens door.
‘Mmmh...’
Hij kan haar sappige tong al over haar vuurrode, volmaakte lippen zien strijken, hij
voelt die over zijn eigen lippen, zo zacht... Carlos wiebelt met zijn voet, krabt en
masseert zijn nek, draait voorzichtig zijn hoofd om in een poging... Ja... shit! De
kelner staat met zijn grote achterwerk pal voor het beeld. Het beeld van zijn sexy
stem...
Verbazend hoe zo'n knap en goed verzorgd meisje zo psychischopatisch kan zijn.
Net als in films. Die geschifte meisjes zijn echt zo knap.
Carlos draait zich zo ongezien mogelijk weer om, terug naar zijn cappuccino, en
herneemt zijn ‘denkhouding’, achterover. Sigaret.
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Hij heeft het koud gekregen. Vanavond slaapt hij alleen in het hotel. Hij is het gebazel
en gebrabbel zat. Maar dan,
‘Ja... mmmh...’
begint ze weer. Zijn sexy stem.
‘Gátsie!’ Het meisje in rood trekt een vies gezicht.
Het is genoeg geweest, besluit Carlos. Hij neemt een haal van de anti-stresslucht en
wrijft met boze vingers door zijn haar. Hij is erin getrapt. Hij had nooit met Dana
moeten trouwen. Nooit moeten trouwen? En de kleine dan? Hij weet het niet meer.
Toch kan hij Dana niet laten gaan. Zeven jaar... het kind, zijn lieve dochter... maar
ik ben het getetter van haar zo beu. Laatst, toen ik thuis was, heeft ze juist weer geen
woord met mij gewisseld... Eigenlijk heb ik daar helemaal niet op gelet. Ik was moe.
Het enige wat ik wilde was wat rust en een warm bed.
Dat scheidingsdocument kwam hard aan. Ik had nooit gedacht dat ze het zou doen,
ik dacht dat ze alleen maar blufte. Ze heeft mij nodig. Ik bedoel, wie zal er betalen
voor haar kleertjes, de behandeling bij de specialiste, de auto, het huis? Dana heeft
me nodig. Dacht ik.
En nu, nu ben ik gezonken als een baksteen. Iedereen haat mij, op de bank en de
kamer van het hotel na.
‘Mmmh...’
Sexy stem. Zijn sexy stem, ze luistert. Hij moet haar zien. Vastberaden zal hij opstaan,
naar haar toegaan... en vragen... Nee, hij zal het haar zeggen: ‘Ik hou van je.’
Opgewonden. ‘Liefje, poesje,’ zou hij haar noemen, haar bij de hand nemen en naar
de kamer van het hotel voeren. ‘Vrij met me,’ zou hij haar toefluisteren, ‘nu meteen,
liefste, ik wil je neuken.’ Jij, mijn hele leven heb ik naar je gezocht. Met jou wordt
het helemaal anders, ik doe het helemaal anders... Ik zal je alles geven, alles wat je
je maar wenst op deze aarde...
Carlos staat op, de adrenaline stuwt door zijn lijf, hij voelt zijn handen beven.
Worstelend probeert hij zijn nek te draaien maar het lukt hem niet. Enkele ogenblikken
staat hij met zijn bovenbenen tegen de eiken tafel. De vette kaars is inmiddels een
centimeter of twintig gezakt. Ze zit vast naar zijn rug te staren, wachtend op zijn
uitnodiging een glaasje of twee met hem te gaan drinken.
Eerst met zijn ogen en dan met grote passen volgt hij het bordje van het toilet, hij
slaat linksaf en voelt de ruimte achter zich verdwijnen als hij de lijstergrauwe wand
passeert op weg naar het goudkleurige bordje waar een flauwe man, zwart ingekleurd,
op staat afgebeeld.
***
Rits en Rats. Op en neer en dicht en open speelt Carlos met de sluiting van zijn rits.
Wat moet hij haar zeggen? Stil voor zich uit oefent hij ‘goedenavond, mijn naam
is...’, nee, ‘zeg, ik liep zojuist langs en ik dacht...’ nee, eh, ‘hebben wij elkaar niet al
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toe stappen en dan zal hij wel zien...
Gehaast passeert hij de wand, blikt op de enorme rotzooi op tafel. Zijn aktetas,
papieren, sigaretten en kopjes met opgedroogd cappuccinoschuim. Dan verstijft hij.
Achter hem ziet hij twee lege stoelen en op tafel de kopjes en glazen.
Daar! In de verte verdwijnt de zwaai van het laatste stukje mantel en daarachter
een rood vlekje.
Carlos rept naar de deur. Zijn mond is kurkdroog met bloedpropjes in zijn keel.
Kristalvlokken sieren het raam aan de buitendeur. Als hij de deur met een zwaai
openslaat rinkelt de koperen bel boven hem. Een verrassend winterse wind wacht
hem op.
Links en rechts. De in het wit ingepakte straat is verlaten. Het Oostblok-hotel, de
sombere bioscoop, de oud-roze discotheek Le Bougette en een bedding helder witte
sneeuw.
Warm vocht begint uit zijn neus te druppen. Hij laat zijn handen langs zijn lichaam
vallen.
‘Meneer? Meneer?!’
‘Hoe kon je haar laten gaan!?’
Met verbaasde ogen kijkt de kelner hem aan, tot zijn blik afdwaalt naar Carlos'
gulp, die nog altijd openstaat.
Najoua Bijjir
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Aforismen
Performing poet: ‘Wat rijmt er op consumptiebonnen?’
En ook na deze Geen Daden Maar Woorden durft niemand toe te geven er geen letter
van begrepen te hebben.
Om nog meer publiek te trekken gaat Crossing Border in 2000 samen met een
eroticabeurs.
Een hip festival in het Bibliotheektheater, ja ja, en ik surf met mijn Atari op het
Internet.
Orale poëzie klinkt toch een beetje vies.
Bestond Poetry International nog maar.
Volgend jaar op Geen Daden Maar Woorden: Palmen MC en DJ Möring.
Jammer dat Geen Daden Maar Woorden niet gelijk met Sinterklaas valt, want dan
was de Osdorp Posse de eerste kandidaat geweest.
En toch levert Poetry International een bijzondere prestatie, namelijk orale
zelfbevrediging.
En ‘Bohemian Rhapsody’ blijkt ook al niet van Shakespeare te zijn.
Christina Vreeswijk
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Poëzie en rap
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Sinds het prille begin heeft rapmuziek in het algemeen en hebben rappers in het
bijzonder te kampen gehad met onbegrip. Tegelijkertijd zijn er vele stemmen
opgekomen die zowel de muziek als de artiesten verdedigen, en vaststellen dat de
muziek een vorm van communicatie is waarvan de teksten niet alleen uit het leven
gegrepen zijn, maar ook nog van een literaire, poëtische kwaliteit getuigen. Dit
laatste krijgt de laatste jaren gestaag meer weerklank. Zijn rappers hedendaagse
dichters die door middel van muziek hun boodschap kracht bijzetten en zo een groter
publiek bereiken, of is dit slechts de mythe rondom een ondoorgrondelijke muziekstijl?

Het ontstaan van rap
In de jaren zeventig bracht de zwarte en Latino-jeugd op de straten en in de parken
van New York al rappend en scratchend de tijd door. De DJ's bespeelden bestaande
lp's en creëerden zo nieuwe ritmes en beats terwijl de MC (Master of Ceremony, de
rapper) op de toon van de muziek rijmde. In 1979 brak de Sugar Hill Gang door met
de eerste grote raphit, ‘Rapper's Delight’. Dit succes gaf vrij baan aan nieuwe artiesten
die een kans kregen hun raps op plaat vast te leggen. In 1982 scoorde Grandmaster
Flash een wereldhit met het klassieke ‘The Message’. Op bijzonder beeldende wijze
illustreerde de tekst de frustratie en het onleefbare klimaat in de vervallen buurten
van New York.
Na ‘The Message’ gingen meer rappers zich toeleggen op serieuze teksten, en
werd rap een venster op het andere Amerika. Geen rozengeur en maneschijn, maar
de stank van verval en politielichten bleken de Amerikaanse Droom uit te maken
voor de zwarten en andere minderheden in De Nieuwe Wereld. Pijn, angst, woede
en uitzichtloosheid werden verwerkt in teksten die het blanke establishment angst
aanjaagden, en die de veelal zwarte luisteraars een gevoel van eigenwaarde gaven
en hen meer inzicht verschaften in het leven zoals dat zich afspeelde in de rest van
het land, buiten de eigen stad. Niet voor niets noemde Chuck D, voorman van de
legendarische rapgroep Public Enemy, rap het zwarte CNN.
Het uiten van gevoelens in rapmuziek is hetgeen de muziek verbindt met de
vroegere zwarte muziekstijlen, en wat menigeen heeft doen inzien dat er meer schuilt
achter de harde teksten en vrijmoedige artiesten. De invloed van zwarte muziekstijlen
als jazz, blues, reggae en zelfs de slavenliedjes is terug te vinden in de hedendaagse
rap. Optredens van mensen als Pigmeat Markham en Slim Galliard in de eerste helft
van de eeuw kunnen zonder meer als rap avant-la-lettre beschouwd worden. In de
jaren 60 kwamen de Last Poets op; ex-gedetineerden die rijm met jazz combineerden
en later van directe invloed waren op de rappers. Een belangrijke inspiratiebron was
ook Mohammed Ali, die al rijmend de pers te woord stond en zich zo ook intellectueel
wist te onderscheiden van zijn tegenstanders.

Rap als poëzie
Het metrum van de rapliedjes is een veel bestudeerd onderwerp en men is het er in
het algemeen over eens dat de rap in die zin een nieuwe dimensie heeft gegeven aan
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Passionate. Jaargang 6

54
ten van woorden dient voor het synchroon verlopen met de beat. Het verschil in
metrum van poëzie en rapteksten kan vergeleken worden met het verschil tussen rap
en zang. De zangtekst gaat vloeiend in elkaar over en maakt gebruik van verschillende
toonhoogten, bij rap is dit anders. Ice-T beschreef het verschil tussen rap en zang,
als het verschil tussen een viool en een drum.
Wanneer het aankomt op de inhoud en dus de kwaliteit van de teksten, verschillen
de meningen aanzienlijk. Sommigen zien in rappers hedendaagse dichters, anderen
zeggen dat rapteksten te simpel en onzinnig zijn en dus niet met de echte dichtkunst
vergeleken mogen worden.
Eenvoud is echter geen criterium waaraan afgemeten mag worden of een ‘rijm’
voor poëzie kan doorgaan. De mooiste, klassieke gedichten van meesters als A.E.
Housman en Thomas Hardy imponeren en onderscheiden zich juist door hun eenvoud.
Rapteksten bestempelen als onzinnig is ook discutabel; het is de lezer die dat bepaalt.
Ieder schrijven is persoonlijk en in de ogen van de schrijver van belang. Een lezer
zal het interessant vinden wanneer de schrijver hem met de woordkeuze weet te
fascineren.
In dit laatste zijn rappers geslaagd. Zij hebben een miljoenenpubliek weten te
bereiken met teksten die - hoewel ze op het eerste gehoor moeilijk toegankelijk zijn,
en gaan over een wereld waar de gemiddelde luisteraar geen weet van heeft - toch
de aandacht trekken en vasthouden. Uiteraard speelt de muziek daarbij een essentiële
rol, maar het verdient aandacht dat de meest gerespecteerde rappers in de eerste plaats
vermaard zijn om hun ingenieuze en betekenisvolle teksten. Goede muziek is aardig,
maar in de combinatie van de twee - goede muziek en dito teksten - ligt de kracht en
kwaliteit van rap.
Het is daarbij van belang te weten dat rap is begonnen als een competitie op het
podium. De rappers probeerden elkaar al rijmend af te troeven om het grootste applaus
te ontvangen. Dit leidde tot een kwalitatieve ontwikkeling en verbetering van de
teksten. Het competitieaspect van rap heeft zich gehandhaafd in die zin dat de rappers
zich zijn blijven concentreren op het schrijven van goede of in ieder geval originele
teksten; of deze nu maatschappijkritisch zijn of het publiek simpelweg vermaken en
tot dansen aanzetten.

De mening van enkele insiders
Blijft de vraag of rap inderdaad als een serieuze vorm van dichten beschouwd kan
worden. Emerald Beryl, organisator van het jaarlijkse rap- en poëziefestival Double
Talk, en Performania (beide te Paradiso, Amsterdam) lijkt daar heilig van overtuigd.
Hij weet tijdens die gelegenheden dichters en rappers bijeen te brengen en laat zo
een gemêleerd publiek ontdekken dat beide kunstvormen inderdaad heel dicht tot
elkaar kunnen staan. Rappers zelf zijn er onderling over verdeeld, zo zien DMC (van
Run-DMC), Rha Goddess en Snoop Dogg rappers wel degelijk als dichters.
Dichter bij huis ziet Extince, een Nederlandstalige rapper die al enkele grote hits
scoorde, wel een relatie tussen de twee vormen. Toch beschouwt hij zichzelf niet als
dichter. Daarvoor is volgens hem het verschil te groot; rap steunt veel op muziek,
terwijl poëzie dit niet doet. Dit argument is zeker valide, maar het neemt niet weg
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van de Disposable Heroes of HipHoprisy is een van de prachtigste rapteksten. Het
lied is geschreven door Michael Franti, nu van Spearhead, en doet zowel inhoudelijk
als metrisch niet onder voor welk ‘regulier’ gedicht dan ook. Het lied verhaalt over
een jongetje dat door gewelddadige leeftijdgenoten wordt doodgemept, waarna één
van hen als volwassene wordt berecht en in de gevangenis dezelfde behandeling
krijgt waarmee hij eerder zijn slachtoffer terroriseerde. Ice-T's ‘The night the shit hit
the fan’ is zonder muziek zelfs aanzienlijk indrukwekkender, en is als ode aan de
vrouw, in een jaren negentig context, zo mooi als Hardy's ‘On the departure platform’;
beide vieren namelijk de onvergetelijke indruk die een vrouw heeft gemaakt. En ook
Extince's ‘Moeder de vrouw’ komt in gelezen vorm anders over dan wanneer hij het
rapt. In geschreven vorm is het een lieve hommage aan de vrouwen (moeder,
schoonmoeder en vroegere geliefde) in zijn leven; de tekst heeft de muziek geenszins
nodig om het publiek te raken.
Def P van de Osdorp Posse vindt de verhouding tussen poëzie en rap vrij ambigu:
‘Ik vind de relatie vaag, omdat het toch twee hele verschillende dingen zijn. Maar
ik kan wel snappen waarom ze het tot elkaar willen brengen, want de poëzie is
natuurlijk een beetje duf, ouwe mannenwereldje, met allemaal stoffige kerels met
grijze pakken; poëzie spreekt die jongeren helemaal niet meer aan. Ik denk dat al die
ouwe mannen vrezen dat als het zo doorgaat poëzie uitsterft, terwijl de rap zo levendig
is als de pest. Alleen wordt de rap door heel veel van diezelfde oude mannen niet
serieus genomen, omdat ze het toch zien als platvloerse straattaal. Ik denk dat degenen
die rap en poëzie samenbrengen, willen bereiken dat de rap iets serieuzer genomen
wordt, omdat het met poëzie geassocieerd wordt. Tegelijkertijd wordt de poëzie weer
wat flitser en wat hipper gevonden door de jeugd, omdat ze dat weer met rap
associëren. Het werkt dus naar twee kanten toe positief. Ik heb zo'n idee dat dat de
achterliggende gedachte is.’
Def P onderschat met bovenstaande echter zijn eigen potentiële kwaliteiten als
‘serieuze’ dichter. Hoewel zijn teksten bij de eerste kennismaking als simpel en
nietszeggend bestempeld kunnen worden, zal het geoefende oor daar toch door heen
weten te prikken en kennis nemen van weldoordachte teksten waarbij veel aandacht
is gegeven aan de continuïteit, opbouw en inhoud van het lied. ‘Moordenaars’,
bijvoorbeeld, klinkt aanvankelijk als één grote scheldpartij, maar ondertussen
ontvouwen zich voor het oog alle gebeurtenissen die de twee hoofdpersonen
meemaken terwijl ze dood en verderf zaaien. Het lied is inderdaad zeer extreem en
de taal zou platvloers genoemd kunnen worden, maar tegelijkertijd weerspiegelt het
lied het taalgebruik van de straat en heeft het ook een komisch effect. De inhoud van
het lied is zo radicaal dat het haast een karikatuur wordt en deze stijl wordt gedurende
het hele lied vastgehouden en verder uitgewerkt. Het is juist Def P's vastberadenheid
die zo'n bewondering oproept. Achter het schelden gaat een verhaal schuil over twee
jongens die helemaal doorslaan en er nog van genieten ook.

De ontvangst van rap en poëzie bij het publiek
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moet er toch een kanttekening geplaatst worden. De ‘traditionele’ poëzie is verre
van sterfelijk; deze heeft slechts een ander publiek dat wellicht niet zo snel naar een
hiphop-optreden zal gaan. De associatie tussen poëzie en rap dient er inderdaad toe
rap wat toegankelijker te maken en serieuzer te benaderen. Het slaan van een brug
tussen de beide stromingen kan er toe leiden dat beider publiek open komt te staan
voor de andere dichtstijl; jongeren voor de poëzie en ouderen voor de rap.
Het ‘ordinaire’ taalgebruik waarnaar Def P refereert in bovenstaand citaat, mag
overigens niet als criterium gelden bij de vaststelling of rap nu wel of geen poëzie
is. Het is de betekenis van een woord die maakt dat iemand een woord afkeurt, niet
het woord zelf. Wanneer een woord zo wordt gebruikt dat het een positieve connotatie
krijgt, zal de ontvangst ervan ook wijzigen. Zo hebben woorden als ‘shit’ en ‘fuck’
zowel negatieve als positieve connotaties. Dergelijke woorden zijn een geaccepteerd
onderdeel van slang (straattaal) en worden gebruikt om allerlei zaken en gevoelens
te verwoorden. Wanneer een buitenstaander het woord fuck hoort kan deze dit
aanstootgevend vinden, terwijl de rapper er iets positiefs mee bedoelt. Frequent
gebruik van woorden helpt ook in het proces van acceptatie. Verder is het van belang
de teksten in een bredere, sociale context te plaatsen om te begrijpen wat er precies
mee bedoeld wordt.
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De eenvoud, het taalgebruik, en het gebruik van muziek mogen derhalve niet gebruikt
worden om aan te tonen dat rap geen echte poëzie is; wat overblijft zijn de eigenlijke
teksten, en deze spreken voor zich. Er zijn hele goede rapteksten en hele foute, maar
dit geldt ook voor de gevestigde dichtkunst. Literatuur valt niet onder één noemer
te vangen. Vaststellen of iets literair is, is bijzonder persoonlijk, daar een ieder andere
criteria gebruikt. De reden waarom rap met dit stigma te maken heeft, heeft te maken
met het uiterlijk vertoon van rap. Mensen zien - voornamelijk - zwarte mannen (voor
sommigen is dit al aanstootgevend genoeg) die een beetje hard staan te schreeuwen
in de camera. Voeg daaraan toe de veelal negatieve media-projectie en het resultaat
is dat mensen rap verwerpen als zijnde een simpele, agressieve muziekvorm. Niets
is minder waar; als stroming binnen de poëzie heeft rap de literatuur bijzonder verrijkt
met nieuwe metaforen, apart taalgebruik en een verfrissende kijk op de wereld.

De ontwikkeling van rap
Ondanks het negatieve imago heeft de muziek zich weten te ontwikkelen en maakt
ze thans een belangrijk deel uit van vele vormen van popmuziek. Gevestigde, maar
vastgeroeste artiesten schakelen rappers in om hun werk en imago wat nieuw leven
in te blazen. De roem, en vooral het geld, heeft de rapmuziek zelf ook niet ongemoeid
gelaten. Terwijl in de eerste jaren de artiesten uit overtuiging rapten, rapt een groot
aantal van de nieuwe lichting rappers met dollartekens in de ogen. De overtuiging
en de liefde voor de kunst hebben, zoals dat zo vaak gaat, plaats gemaakt voor geld.
Dit heeft zijn neerslag op de kwaliteit en originaliteit van het uiteindelijke resultaat;
deze is - uitzonderingen daar gelaten - minimaal. Echter, net zoals de vroegere
rapteksten de werkelijkheid weerspiegelden, geven ook deze teksten de tijdgeest
weer. Mensen hebben in rap een manier gevonden om de armoede te ontvluchten;
sommigen kunnen hiermee goed overweg, anderen verliezen zichzelf en dit is terug
te vinden in hun muziek.
In Europa is de rap nog altijd in volle ontwikkeling en rappen artiesten uit liefde
voor de muziek en niet zozeer gedreven door de commercie. Amerika is het ‘thuis’
van de rap, maar de Europese rappers worden van steeds groter belang voor het genre.
Ook de Europese rapteksten weerspiegelen het leven zoals dat beleefd wordt door
de artiesten, en hun stijl en taalgebruik voegen een nieuwe dimensie toe aan zowel
de muziek als de poëzie.
Zoals teksten uit vroegere tijden ons thans inzicht geven in de wereld zoals die
toentertijd was, zo zullen rapteksten in de toekomst een schat van waarde blijken
voor hen die het einde van de twintigste eeuw willen begrijpen. Meer dan welke
andere muziekvorm ook schetst rap een accuraat beeld van het leven zoals het in
werkelijkheid is. Geen opsmuk, geen eufemismen, maar expliciete teksten die de
realiteit zowel in al haar lelijkheid als schoonheid weerspiegelen.
Hassnae Bouazza
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Geen brief
Er is nog steeds geen brief van jou
en wachten is verloren tijd;
waarschijnlijk ben je afgeleid
door het wuiven van de palmen
en de jongens op het strand.
Soms lees ik in de ochtendkrant
dat je wel bent begonnen aan die brief,
althans, als ik me niet vergis,
alvast een ansicht hebt gekocht
en bent gaan zitten in het warme zand,
maar steeds gaat er iets anders mis de zon droogt alle pennen uit,
de wind ontvoert de kaart naar zee,
zout water wist de woorden weg
en spuugt de resten op de kant.
Hier kruipt de vorst al in de grond;
de dagen worden kort en grauw,
de nachten kouder - elke ochtend
blijft de deurmat langer leeg
en weer is er geen brief van jou.
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Hart voor steen
Voor Menno Wigman
Vliegende kameleons en vlinders
die van kleur verschieten,
jonge goden met te veel talent
voor de verkeerde dingen,
- wanhoop, twijfel, duizelingen dat is het probleem met ons.
De plundering van hunkering
in onverwachte meisjesogen
valt voortdurend zwaarder
dan verwacht - één nacht
van scherp genot is goed
voor weken zelfverwijt.
Het oud recept van angst tot spijt
en alles ligt weer door elkaar;
liefde als je dood bedoelt,
lachen door je tranen heen
en drinken tot je niets meer voelt steen voor hart en hart voor steen.
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Nocturne
De sterren zijn met veel, vanavond.
Grote ogen in de nacht;
een meisje zwiert haar rok tot bloemen
op een dansfeest aan de gracht.
Een jongen wankelt door de stad.
Zijn benen slepen uit de maat.
De stoep ligt slordig langs de straat.
Hij heeft zijn flessen leeggedacht.
Hij is zijn mooiste woorden kwijt
en niemand die zijn pijn begrijpt;
zij danst met sterren in het haar
en hij - een slechte goochelaar
die stram naar vallend herfstblad grijpt
en briefjes post aan de oneindigheid.
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Adieu
Het wordt tijd om weg te gaan
en deze schim met rust te laten,
zeg ik. Hoor je? Pak je jas,
verdwijn, en laat de deuren slaan.
Het geeft niet wat we praten;
de planeten volgen stug hun baan,
de sterren, maan en nevels
blijven rustig aan de hemel staan.
Dus ga en laat me slapen;
Ik ben moe van al dit waken
op ons nooit gevierde feest.
Ik zeg je: het is mooi geweest,
meer kunnen we er niet van maken,
klem je kaken op elkaar en ga.

Ingmar Heytze
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Society presentatie Delfshavenspecial

Hans Sleutelaar leest Rotterdamse kwatrijnen. Zijn jongere ik en de overige Gard Sivik-redacteuren
kijken toe.
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Ayatollah Musa draagt zijn gedichten voor.
Najoua Bijjir laat de drukproef van haar roman zien.
Raoul Goudvis leest een column over Delfshaven
Cultuurmakelaar Henk Mali heeft avond geopend, presentator Richard Dekker neemt het van hem
over.
Giel Van Strien overhandigt het eerste exemplaar van de Delfshavenspecial aan Myrz Axwijk, dagelijks
bestuurder Delfshaven.
Dichter Frans Vogel was er ook.
Uren na de presentatie was het nog reuze gezellig.
Zeldzame archiefbeelden van Anna Blaman werden vertoond.
Rob, redacteur van Passionate Internet Editie, verkocht de ene special na de andere.
J.A. Deelder verschool zich in een donker hoekje.
v.l.n.r. Jana Beranová, Jan Oudenaarden en de trotse winnaar van de Anna Blamanprijs Theo Verhaar.
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Ten slotte
Onlangs bezocht ik een lezing van een Amerikaanse literatuurwetenschapper over
de rol van de kunst in de huidige, door technologie beheerste maatschappij. De lezing
was georganiseerd door Zaal De Unie, kunstcentrum te Rotterdam. Geheel volgens
gebruik van De Unie werd een gortdroog, academisch en in wezen mager betoog
over de bezoekers uitgestort. Aan de hand van citaten van Franse filosofen, Lewis
Carrol, en Amerikaanse media-deskundigen kwam Myron C. Tuman tot de
opmerkelijke conclusie dat de manier waarop kunst door het publiek wordt
geconsumeerd, de laatste decennia sterk veranderd is. Ik keek om naar mijn
hoofdredacteur en de Internetredactrice achter me, en even overwogen we de zaal te
verlaten.
De voor een aansluitend interview ingehuurde Michaël Zeeman - die ook steevast
probeert de gasten in zijn VPRO-boekenprogramma op te jutten - wist echter de
avond te redden. Met enkele persoonlijke anekdotes bracht hij het thema tot leven,
en verleidde hij zijn gesprekspartner om hetzelfde te doen. Zo vertelde Tuman dat
hij onlangs met zijn gezin een opvoering had bezocht van Eugene O'Neills A long
day's journey into night - een nachtmerrie-achtig toneelstuk over de onttakeling van
een gezin. Vreemd genoeg had hij het bezoek als een rustgevende bezigheid ervaren.
Vroeger, legde Tuman uit, was het consumeren van kunst een spannende
aangelegenheid. Het was iets waar je tevoren naar uitkeek, omdat het een betrekkelijk
zeldzame ervaring was. Je moest er moeite voor doen, en het gaf je de prikkels die
je in de saaiheid van het dagelijks leven zo miste. Nu, in het tijdperk van computers,
Internet, GSM's en 40 tv-kana-len per huishouden, is de situatie omgedraaid. Mensen
staan al de hele dag aan prikkels bloot. Tuman vertelde dat er in Amerika geklapt
wordt als bij aanvang van de voorstelling het publiek verzocht wordt de zaktelefoons
uit te schakelen. Het bezoeken van een voorstelling is een manier geworden om tot
rust te komen, om even de buitenwereld te weren.
Cruciaal daarbij is dat de bezoeker geen invloed heeft op het ritme van wat vertoond
wordt. Hij kan het slechts ondergaan. Dit is betrekkelijk zeldzaam geworden, omdat
mensen steeds meer hun wil aan de omgeving opleggen. De mogelijkheden op allerlei
levensgebieden zijn zo groot geworden, dat het mensen ongeduldig maakt. Men stelt
de hoogst mogelijke eisen - dat geldt voor persoonlijke relaties en werk, maar ook
voor vrijetijdsbesteding. Als iets niet onmiddellijk bevalt wordt het ingeruild voor
iets anders - zappen is een duidelijk voorbeeld hiervan. Hoe vaak kijk je nog een
tv-programma van begin tot eind uit, vroeg Tuman retorisch. Vrijwel ieder mens laat
zich opjagen in een cultuur waarin zelfbeschikking en onmiddellijke bevrediging het
hoogste goed zijn.
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Het gaat echter om aangeleerd gedrag. Niet iedereen wil voortdurend de
verantwoordelijkheid dragen om het eigen leven in te richten. Er zijn dan ook
tegenreacties aan te wijzen, waaruit blijkt dat mensen de tijd willen nemen, iets willen
ondergaan zonder directe bevrediging te eisen. (Zeeman wees op het succes van de
extreem lange boeken van J.J. Voskuil, en diverse andere bestseller-auteurs.) Volgens
Tuman leven we in een ongemakkelijk evenwicht tussen de twee uitersten, en hij
pleitte voor het zoeken naar een middenweg. Hoe die te bereiken wist hij echter niet.
Misschien, zei hij aan het eind van de avond, is het wel te laat daarvoor.
Er is inderdaad weinig reden om de conclusies van Tuman te weerspreken. Het
vrijetijdsgedrag van grote groepen mensen, zeker jongere generaties, lijkt diepgaand
beïnvloed te zijn door het jachtige karakter van de samenleving. Een goed voorbeeld
daarvan is de grote vlucht die het fenomeen festival de afgelopen decennia genomen
heeft. Festivals zijn in wezen niets meer dan een verzameling activiteiten die het hele
jaar door al georganiseerd worden. Maar festivals bieden het publiek een meerwaarde
waardoor ze veel meer mensen trekken dan de onderdelen afzonderlijk zouden doen.
Op het Filmfestival Rotterdam, bijvoorbeeld, is er een stormloop op films die de
rest van het jaar in Rotterdams enige, kleine filmhuis een gering publiek trekken.
Als ze al in de roulatie komen. Op het zeer succesvolle Crossing Border Festival
profiteren schrijvers mee van de populariteit van hippe popbands, en worden ze als
popsterren onthaald. Deze festivals kenmerken zich door een aparte, opgewonden
sfeer. Mensen lopen gejaagd, met het programma in de hand, van de ene zaal na de
andere, en spreken op geestdriftige toon over wat ze zojuist gezien hebben.
Het lijkt me dat hier het door Tuman gesignaleerde fenomeen een rol speelt: de
wil om invloed uit te oefenen op wat men voorgeschoteld krijgt. Op een festival zakt
men niet achterover in een stoel, maar loopt men voortdurend heen en weer om zoveel
mogelijk indrukken op te doen. Het ritme wordt door de bezoeker bepaald. Zo staat
de doorgewinterde filmfestivalganger na een kwartier op als de film hem niet aanstaat;
hij kan tenslotte nog naar acht andere films die tegelijkertijd draaien. De meerwaarde
ligt in de opgewonden stemming die dit creëert, niet in de kwaliteit van het gebodene.
Zelf merk ik dat ook ieder jaar. Als het Filmfestival Rotterdam weer in aantocht is,
neem ik me voor minder films te gaan zien; al die grotendeels matige producties
hebben het vorige jaar wel erg veel geld gekost. Maar dat voornemen is tevergeefs,
want het festivalgevoel keert op de openingsdag onverbiddelijk terug.
Festivals als de bovengenoemde twee worden per jaar groter. Ook (pop-)festivals
als Pinkpop en Lowlands zijn meerdaagse evenementen geworden, met popmuziek,
theater, literatuur, en film. En niet te vergeten een enorm aanbod aan horeca. Dat ligt
aan de massaal toestromende bezoekers, maar ook aan de organisaties. Men wil alles
doen om die speciale sfeer van eindeloze keuzemogelijkheden te behouden en zelfs
te versterken. Het publiek wil altijd méér, is de gedachte. Maar festivalbezoekers
van het eerste uur, zoals die van het Filmfestival Rotterdam, klagen over de uit de
hand gelopen massaliteit en de overkill. Het is de tegenreactie waar Tuman op doelde.
De perfecte formule voor een festival bestaat natuurlijk niet. Voor een festival met
een literair karakter, zoals Geen Daden Maar Woorden, geldt daarbij dat het nooit
de bezoekersaantallen van het Filmfestival zal trekken. Dat levert beperkingen op
met betrekking tot de programmering en het creëren van de gewenste ambiance. De
kunst is om binnen die beperkingen het festivalgevoel op te roepen, zonder de
bezoeker van hot naar her te jagen. Geen oneigenlijke keuzemogelijkheden naast
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elkaar zetten, is een uitgangspunt van de podiumorganisatie van GDMW. Voor een
solodichter is het moeilijk opboksen tegen een rapshow. Daarbij is het zaak het
literaire uitgangspunt trouw te blijven, hoe uiteenlopend de acts ook zijn. Zo verwordt
een festival niet tot een Lowlands-achtig attractiepark. En laat de bezoeker het
gebodene over zich heen komen, zonder te twijfelen over de gemaakte keuze. Die
verantwoordelijkheid wil iedereen wel eens laten varen, of het nu om een Amerikaanse
wetenschapper gaat of een hiphop B-boy.
Erik Brus
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Over de auteurs
Jan de Bas ('64)
woont en werkt in Rotterdam. Hij is leraar geschiedenis aan de Ichtus Pabo.
Beschouwend proza: Sinterklaas bestaat als u dat wilt (1993), Artikelen des gedichts
(1997) en te verschijnen in 1999: De muis die even brulde. De geschiedenis van de
Evangelische Volkspartij 1981-1991 (diss.). Poëzie: Hard wegwandelen (1990),
Pakhuis van verlangen (1994) en Zachte feiten (1997).
Najoua Bijjir ('76)
heeft onlangs de laatste hand gelegd aan haar debuutroman Requiem in Tetouan,
die dit voorjaar bij uitgeverij Vassallucci zal verschijnen. Bijjir schrijft ook verhalen
en gedichten. Ze werkt als trajectbegeleidster op een bank voor Onbenutte Kwaliteiten,
en volgt in deeltijd een opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening.
Hassnae Bouazza ('73)
studeerde Engelse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Utrecht. Haar
scriptie handelde over rap. Ze is beëdigd tolk/vertaalster Engels. Momenteel werkt
ze aan de verhalenbundel Achter de sluier, verhalen over de kracht van Arabische
vrouwen, en een boek over rap, Rap van tong, voor uitgeverij Prometheus. Onlangs
droeg ze voor op het Crossing Border Festival.
J.A. Deelder ('44)
is sinds zijn podiumdebuut op Poëzie in Carré in 1966 een performing poet pur
sang. Daarnaast publiceert hij regelmatig dichtbundels en maakt hij
theaterprogramma's. Momenteel toert hij met Bart Chabot en Herman Brood in een
driemans-show door het land. In de loop van 1999 verschijnt bij De Bezige Bij zijn
nieuwste bundel, waaruit de hier opgenomen gedichten een voorpublicatie zijn. In
1988 ontving hij de Anna Blamanprijs voor zijn gehele oeuvre.
Serge van Duijnhoven ('70)
werkt momenteel aan zijn roman Boulevard oktoberrevolutie, over een Nederlandse
oorlogscorrespondent die naar Bosnië reist en steeds verder wegzakt in het moeras
der redeloosheid. Het in dit nummer gepubliceerde fragment is een voorpublicatie
uit deze roman, die eind 1999 bij De Bezige Bij zal verschijnen. Zijn meest recente
uitgave is Obiit in Orbit, een poëziebundel met CD. Van Duijnhoven treedt als dichter
regelmatig op samen met techno-DJ's, zoals DJ Dano.
Ingmar Heytze ('70)
publiceerde zijn gedichten onder meer in Vrij Nederland, Maatstaf, De Tweede
Ronde, Millennium en de verzamelbundel Double talk, over rap en poëzie. Als
performer stond hij op het
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Double Talk festival, Crossing Border, Lowlands Paradise en de Nacht van de Poëzie.
Dit jaar zal hij de Nacht van de Poëzie openen. Bij uitgeverij Kwadraat verscheen
in 1997 de bundel De allesvrezer. In maart van dit jaar komt zijn nieuwe bundel Sta
op en wankel uit, waarvan de in dit nummer opgenomen gedichten een voorpublicatie
zijn.
Thomas Verbogt ('52)
publiceerde een tiental romans en verhalenbundels. Laatste roman: De zomerval
(1997). Dit voorjaar verschijnt De verdwijning. Is ook toneelschrijver. Als columnist
verbonden aan het VPRO-radioprogramma Music Hall en De Gelderlander. Schrijft
regelmatig over popmuziek, onder meer in ‘popliterair tijdschrift’ Payola.
Simon Vinkenoog ('28)
was van jongsaf aan voorvechter van het literaire experiment. Zijn eigen oeuvre
omvat zo'n 50 dichtbundels, romans en ander prozawerk. Vinkenoog is ook
propagandist van de orale poëzie, zeker sinds hij in 1966 een trendsettende avond in
CarrÉ organiseerde. Al in de jaren zestig experimenteerde Vinkenoog uitgebreid met
geestverruimende middelen. Zijn transcendentale gedachten uit hij vooral als
medewerker van het tijdschrift Bres.
Christina Vreeswijk ('73)
studeert Nederlandse taal- en letterkunde in Leiden. Momenteel legt ze de laatste
hand aan haar scriptie Van filosofie tot zapliteratuur: de geschiedenis van het aforisme
in de letterkunde sinds 1880. Ze is verder freelance medewerker van het lokale
uitgaansmagazine Het Leids Verzetje.
Clementine van Wijngaarden ('70)
studeerde Journalistiek en Film-en Televisiewetenschap. Ze werkt als freelance
journalist en is als redacteur verbonden aan het film- en televisietijdschrift Skrien
en het literaire tijdschrift Lust & Gratie. Daarnaast werkt ze regelmatig voor
dagkranten van festivals, zoals het Holland Festival.
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ƒ5,00 KORTING OP GDMW 1999
ALS ABONNEE HEEFT U RECHT OP ƒ5,- KORTING OP GDMW '99.
JAARABONNEMENT ƒ55,00 HALFJAAR ƒ28,00 ZEND ONDERSTAANDE
ABONNEERSTROOK NAAR: STICHTING PASSIONATE, POSTBUS 25264,
3001 HG ROTTERDAM
Naam:__________
Straat:__________
Postcode/plaats:__________
Bank/Giro:__________
Handtekening:__________
------------VERKOOPPUNTEN............
AMSTERDAM Boekhandel Athenaeum Spui 14-16 Boekhandel Perdu
Kloveniersburgwal 86 Scheltema, Holkema Vermeulen Koningsplein 20 ARNHEM
Hijman Boeken Grote Oord 15 DELFT De Boekelier Wijnhaven 9 DEN BOSCH
Boekhandel Adr. Heinen Kerkstraat 27 GRONINGEN Athena's boekhandel Oude
Kijk in 't Jatstraat 42 Boekhandel Scholtens Wristers Guldenstraat 20 HAARLEM
Boekhandel Athenaeum LEEUWARDEN Accent boekhandel Oude Doelensteeg 9
LEIDEN Boekhandel Kooyker Breestraat 93 NIJMEGEN Boekhandel Dekker en
van de Vegt Plein 1944 nr. 129 ROTTERDAM Oosterboekhandel J. Amesz
Voorschoterlaan 145b Van Buul Meent 119 Donner Boeken Lijnbaan 150 Voorheen
Van Gennep Oude Binnenweg 131b SCHIEDAM Boekhandel J.S. van Leeuwen
Broersvest 85 UTRECHT Literaire Boekhandel Lijnmarkt Lijnmarkt 17
VLAARDINGEN Boekhuis van der Draak Veerplein 33
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Onderstaande nummers kunt u bestellen bij Stichting Passionate, tel: 010 276 26 26.
De prijs per los nummer bedraagt 13,20 (incl. verzendkosten), maar indien u zich
abonneert ontvangt u GRATIS een nummer naar keuze.

jaargang 4, nummer 1 - jan/feb 1997
Jana Beranová, J.A. Deelder, Hans Sleutelaar, Peter Swanborn, Manuel Kneepkens, Yorgos Dalman,
Richard Dekker, Henk Houthoff, Paul van der Schoor, Kees Versteeg, interview met Alfred Kossmann.

jaargang 4, nummer 2 - mrt/apr 1997 - zeer beperkt leverbaar
Aat Ceelen, Theo Verhaar, A. Moonen, Nomi Ben-David, Jan Dullemond, Yorgos Dalman, Marc
van Biezen, Ron Wagenaar, Frans Vogel, Kees Versteeg, Peter Swanborn over Leo Vroman en C.O.
Jellema.
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jaargang 4, nummer 3 - mei/jun 1997 - leverbaar
Rien Vroegindeweij over Bob den Uyl; Briefwisseling Giel van Strien en Peter Swanborn over
literatuur en tijdgeest; Thomas Verbogt, Ivan Strpka, Harmen Lustig, Klara Smeets, Erik Nout, Yorgos
Dalman, Kees Versteeg, Peter Swanborn over Richard Wilbur, Ciaran Carson en Lavina Greenlaw.

jaargang 5, nummer 1 - jan/feb 1998 - leverbaar
filmspecial: Theo van Gogh, Herman Brusselmans, Jan Baeke, Jaap Scholten, A. Moonen, Roef
Ragas, Thomas van Aalten, Casper Koetsveld, Petra van der Ree, Christian Jongeneel, Kees Versteeg,
Peter Swanborn; Erik Brus over Michael Haneke; Yorgos Dalman over Jörg Buttgereit.
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jaargang 5, nummer 2 - mrt/apr 1998 - beperkt leverbaar
Abdelkader Benali, Efraim Sevela, J.W. Oerlemans, Thom Schrijer, Alex Dabrowski over Robert
Loesberg; Jan Luitzen de Vries, Niels Carels, Klaas de Wit, Kees Versteeg, Christian Jongeneel over
Björk.

jaargang 5, nummer 3 - mei/jun 1998 - beperkt leverbaar
Rien Vroegindeweij over C.B. Vaandrager, Aat Ceelen, Marco Nijmeijer, Richard Dekker over Daniil
Charms, Steven Verhelst, Harmen lustig, Hans Brombacher, Kees Versteeg, Christian Jongeneel over
Kurt Gödel.
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jaargang 4, nummer 4 - jul/aug 1997 - beperkt leverbaar
Christian Jongeneel, Petr Borkovec, Klaas de Wit, Henk Houthoff, Richard Dekker, Johan Haspers
de Man, Kees Versteeg, Erik Brus over invloed massacultuur op literatuur, Peter Swanborn over L.Th.
Lehmann.

jaargang 4, nummer 5 - sep/okt 1997
Special over Riekus Waskowsky.
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jaargang 4, nummer 6 - nov/dec 1997 - beperkt leverbaar
Theo Verhaar, Jan Seveke, Jeroen Mettes, Thomas Verbogt, Klaas de Wit, Christian Jongeneel,
Richard Dekker, Yorgos Dalman, Kees Versteeg.

jaargang 5, nummer 4 - jul/aug 1998 - beperkt leverbaar
Serge van Duijnhoven, Gro Dahle, Arnold Jansen op de Haar, Cornelis Krul, Cláudia Ahimsa, Thomas
van Aalten, Christian Jongeneel over György Konrád; Peter Swanborn over Jamie McKendrick en
Nelson Ascher; Kees Versteeg.
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jaargang 5, nummer 5 - sep/okt 1998 - beperkt leverbaar
Autobio van LL Cool J, Astrid Lampe, J. Eijkelboom, Mustafa Stitou, Johan Boer, Paul van der
Schoor, Rien Vroegindeweij, Klaas de Wit, § in San Francisco, Christian Jongeneel, Kees Versteeg,
Niels Carels.

jaargang 5, nummer 6 - nov/dec 1998 - beperkt leverbaar
Special over Delfshaven. Marion Vredeling, Ayatollah Musa, Frans Vogel, A. Moonen, Najoua Bijjir
en artikelen over Anna Blaman, Willem Elsschot, De Pilgrim Fathers en Gard Sivik.
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Genie = die zeldzaam volmaakte Chemie tussen Gevoel, Verstand
en Publieke Opinie.
Christina Vreeswijk
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In den beginne
De droom van iedere redactie is om zo'n populair tijdschrift te maken dat alle auteurs
er in willen publiceren. Hoewel al meer dan vier jaar geleden herinner ik me de eerste
ongevraagde kopij die bij mij thuis op de deurmat viel. Kees Wessels heette hij en
hij bracht het grootste deel van z'n tijd in zijn volkstuin in Pernis door. Af en toe
schreef hij een gedicht terwijl zijn vrouw koffie zette of kousen stopte. Er heerste
een euforische stemming tijdens de daaropvolgende redactievergadering; na een half
jaar van maandelijks verschijnen in een gekopieerde oplage van 25 exemplaren was
het ons gelukt iemand die schreef voor ons blad te interesseren.
Dat was geen overbodig luxe want ik was het meer dan zat om de helft van het
blaadje vol te schrijven. Het augustusnummer van 1994 vormde daarin het hoogtepunt,
want dat bestond grotendeels uit mijn bijdragen omdat de andere drie redactieleden
hun rugzakken hadden gepakt. Het was nog een hele toer om het nummer op tijd af
te krijgen, aangezien het verscheen aan de vooravond van het allereerste interview
met Passionate - de naam Passionate werd een jaar later door het grafisch
ontwerpbureau Witruimte geïntroduceerd. Er moest een handvol pseudoniemen aan
te pas komen, maar het lukte me om het derde nummer op tijd af te krijgen. Om het
solitaire karakter van de uitgave te verhullen had ik pseudoniemen als Basarow, Alt
21 en zelfs mijn doopnaam gebruikt. De avond voor het interview legde ik de laatste
hand aan het redactioneel, waarna ik het nummer de volgende ochtend printte. Na
twee kopieën in een copyshop te hebben gemaakt vertrok ik naar café Dizzy, waar
het interview plaatsvond. De journalist van het huis-aan-huisblad heeft nooit geweten
dat hij over een tijdschrift schreef waarvan de totale oplage voor hem op tafel lag.
Kees Wessels bleek geen exponent van een opkomende Pernisse School te zijn.
Na de redactievergadering schreef ik hem een brief waarin ik meedeelde dat Passionate
zijn werk niet zou plaatsen. Er volgden echter meer inzendingen en al gauw zaten
daar verhalen en gedichten tussen die wel publiceerbaar waren. Zo namen wij werk
van Richard Dekker en Erik Brus op, namen die nu al jaren aan de redactie verbonden
zijn. Maar met de toenemende stroom van kopij nam ook het aantal niet publiceerbare
verhalen toe. Als hoofdredacteur met een uitkering had ik genoeg tijd om alle
inzenders uitgebreid van een antwoord te voorzien, waarbij ik de ambitieuze schrijvers
niet alleen meedeelde dat de redactie niet overging tot het publiceren van de
aangeboden bijdrage, maar ook om welke redenen zij tot dit besluit was gekomen.
Een lawine aan onvriendelijke brieven was mijn deel. Een ambitieuze Rotterdamse
columniste,

Passionate. Jaargang 6

7
wiens docent wij ook al hadden geweigerd, schreef een vinnige brief waarin ze een
taalfout in mijn schrijven aan de kaak stelde. Ik schreef haar dat ze volledig geleik
had maar dat dit het oordeel over de kwaliteit van haar column op geen enkele wijze
veranderde. Overigens gaat het gerucht dat de desbetreffende docent al jaren onder
diverse pseudoniemen zonder succes bijdragen naar de Passionate stuurt.
Om oeverloze discussies te mijden ontwierp ik een standaardbrief voor alle
inzenders wiens kopij niet voor plaatsing in aanmerking kwam. Daarmee werd de
stroom van ontevreden schrijvers wel minder, maar hij hield niet op. Een niet geheel
onbekende stadsdichter schreef aan de redactie: ‘Passionate trekt nog steeds veel
publiciteit, maar - als je bloemrijke taal besteedt aan het wel en wee van het al dan
niet in opkomst zijnde literaire klimaat in dit boerendorp - noem ook eens de functie
van onze organisatie. Anders gaat iedereen denken dat Passionate het wiel heeft
uitgevonden en dat vinden we bij onze organisatie aanmatigend, te veel eer. Al zijn
we niet geneigd te denken dat jullie zo over willen komen maar let erop dat je niet
teveel in God verandert.’ Bij het lezen van zijn brief heb ik aan het door de Volkskrant
zo geliefde, maar daardoor niet minder bestaande, Rotterdamse
minderwaardigheidscomplex gedacht - gelukkig heb ik hem er nooit over geschreven.
Toch zijn het niet alleen de mislukte dichters die furieus kunnen reageren. Een
half jaar geleden mocht de redactie een schrijven ontvangen van een hoofdredacteur
van een bekend televisiejournaal. Die dreigde als volgt: ‘Indien U niet onmiddellijk
uw post naar het nieuwe adres stuurt, moet U rekening houden met maatregelen
mijnerzijds. (Die kunnen bestaan uit het opzeggen van de relatie met U.)’ Waarna
hij besloot: ‘U heeft Passionate steeds ongevraagd toegestuurd. Ik ben er niet in
geïnteresseerd en zal er dus niet voor betalen.’ Na van de verbazing te zijn gekomen
kon de redactie niet anders concluderen dan dat het hier werkelijk de hoofdredacteur
van het bewuste televisiejournaal betrof. Waar maakte de beste man zich druk om?
Als journalist van een relevant medium stond hij op de verzendlijst van het tijdschrift,
zoals wel meer journalisten, zonder verplichting en in alle vrijheid. Wie krap bij kas
zit raad ik echter aan er geen avondje mee te gaan stappen.
Ondertussen had de eindredacteur van Passionate het schrijven van de
afwijzingsbrieven van mij overgenomen. Maar ook hij had moeite om de juiste toon
te vinden. Een Vlaardingse dichter schreef een verontwaardigde brief waarin hij zich
afvroeg waarom beginnende schrijvers ontmoedigd moeten worden met beledigende
brieven. In de daaropvolgende maanden stuurde hij de redactie naar schatting 50 a
75 verongelijkte brieven. Bovendien schreef hij een verhalencyclus waarin steevast
een personage genaamd Erik voorkomt - een arrogante betweter die ieder beginnend
initiatief genadeloos de grond inboort.
Maar de redactie van Passionate krijgt niet alleen brieven van onvriendelijke
mensen. Toen Passionate nog niet meer was dan een gekopieerd blaadje in een oplage
van 100 exemplaren moedigde Hans Sleutelaar ons ‘om vooral door te gaan’ en
schreef Alfred Kossmann sympthatieke brieven naar z'n voormalige woonplaats.
Meer recentelijk liet de huidige Minister van Binnenlandse Zaken aan de redactie
weten dat het literaire klimaat in Den Haag zich nog in de marge bevindt.
Polemiek kan op z'n tijd best vermakelijk zijn, maar wanneer dit op dreigen uitdraait
wordt het minder leuk. Op deze plaats schreef ik al eerder over een rancuneuze
schrijver die mij een week lang met dreigtelefoontjes lastig viel. De Duitsers waren
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mij vergeten te vergassen en meer van dat soort opmerkingen. Daar is nu een nieuw
hoofdstuk aan toegevoegd, want sinds kort wordt het kantoor van Passionate belegerd
door een rancuneuze dichter die nou niet echt uitblinkt door z'n sociale vaardigheden.
Wij zij een gastvrije organisatie waar in principe iedereen welkom is. Totdat de
bewuste dichter om de haverklap het kantoor binnenstapte en op agressieve toon zijn
onsamenhangende verhaal ging houden. Aanvankelijk bleef het bij losse woorden,
maar toen hij geld eiste voor een verhaal dat de redactie nog nooit had gezien - laat
staan gepubliceerd - dreigde hij eindredacteur Erik Brus ‘dood te zullen maken’ en
‘de ramen in te gooien’. Welke volgorde hij daarbij in gedachten had was niet
helemaal duidelijk, maar zijn onvoorspelbare gedrag vroeg om drastische maatregelen.
De deur ging voortaan op slot en de politie werd ingelicht. Die avond belde Brus
naar mijn huis met de mededeling dat ‘die idioot weer voor het raam stond te
schreeuwen’. Ik belde penningmeester Jack Kuyt, die aan de overkant van mijn straat
woont, en vroeg hem of hij de eindredacteur wilde helpen ontzetten. Die wilde zich
daar speciaal op kleden, waaruit ik concludeerde dat we beter geen lid van de
vrijwillige brandweer konden worden. De vogel was dan ook gevlogen toen wij bij
een lijkbleke Brus arriveerden. Vermoeid door de inspanning zakte ik onderuit op
een van de stoelen op het kantoor. Een populair tijdschrift maken waar iedereen in
wil staan is fantastisch. Maar dit was nooit de bedoeling geweest. Ik ga me dan ook
terugtrekken als hoofdredacteur.
Giel van Strien
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Do you like my car?
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‘Do you like my car?’ Iwan legde zijn hand op haar blote knie en keek opzij. Om de
wijzerplaat van zijn Rolex flonkerden briljanten.
De auto reed traag over de zandweg van het dorp. Vlak voor de rode glanzende
motorkap met het opzichtige embleem dansten kinderen als onweersvliegjes heen
en weer. Ze riepen: ‘Mercedes, Mercedes!’
Eva voelde hoe zijn vingers over de binnenkant van haar dijbeen gleden. Het
kietelde, alsof een insect in de korte satijnen broekspijp van de hotpants kroop.
‘Everybody likes your car.’ Het klonk een beetje schertsend, maar zo bedoelde ze
het niet. Ze legde haar hand over zijn vingers en hield hem tegen. Hij zuchtte verveeld
en keek in de zijspiegels voordat hij plotseling gas gaf. De kinderen renden alle
kanten uit, ze joelden, schaterlachten en klapten in hun handen; geel stof waaierde
langs hun blote benen omhoog.
Door de achterruit keek Eva over de vuile weg.
‘Mercedes, Mercedes!’
De bodem van het meer was slijmerig als snot. Het water was troebel; hoewel het
ondiep was kon ze haar voeten niet zien. Op een steiger zaten een paar jongens van
dertien of veertien jaar. Ze keken naar haar, en riepen iets in het Hongaars. Ze haalde
haar schouders op. Ze keek in het gezicht van een van de twee jongens. Zijn ogen
waren opvallend groot. Prettige ogen met dikke zwarte wimpers. Slungelig hingen
zijn benen over de rand van de steiger; hij peddelde met zijn voeten door het water.
‘Holland!’ riep ze.
De jongens grinnikten. De andere knaap was mollig. Hij wierp haar met een
handgebaar een kusje toe.
‘Deutsch?’ zei de jongen met de grote ogen. Zijn vingers gleden vluchtig, als een
kammetje door steil zwart haar.
De mollige jongen zwaaide naar haar.
‘Holland,’ herhaalde ze.
‘Aah....!’ Zijn ogen werden nog groter - hij liet zich van de steiger glijden en
plonsde in het water. De andere jongen bleef op de vlonder zitten grijnzen. Hij zat
wijdbeens. De pijpen van zijn rare grote oostblokzwembroek zaten ruim om zijn
dijen.
De lange armen hield hij licht gebogen naast zijn lichaam. Hij waadde traag door
het water naar haar toe. Onzeker glimlachend, alsof hij elk moment verwachtte dat
ze hem terug zou sturen. Ze hield haar hoofd schuin. Er ging een vlieg op haar wang
zitten die meteen weer wegvloog.
Het kwam haar vreemd voor om elkaar een hand te geven, staande in het
Balatonmeer, maar hij stak zijn arm uit. Het had iets formeels. Hij stelde zich voor
als Latzi Horvat. Hij knipperde tegen het zonlicht.
‘My friend likes you.’ Hij wees met zijn duim over zijn schouder. Ze wierp een
blik naar de vlonder. Op de plaats waar de dikzak had gezeten zat een vochtige plek
in het hout.
‘What friend?’ Ze trok haar wenkbrauwen samen.
Verbaasd draaide hij zijn hoofd om en keek naar de lege steiger in de zon. Hij
spreidde zijn armen in de lucht en schudde zijn hoofd.
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‘My friend is shy.’ Hij zuchtte, en veegde weer met dunne vingers het donkere haar
van zijn voorhoofd.
‘Holland,’ herhaalde hij lachend.
Hij wreef met zijn duim over zijn vlezige lippen en sperde zijn ogen wijdopen.
Een spottend glimlachje gleed van haar lippen.
‘Your friend is shy?’
De jongen schudde vriendelijk zijn hoofd. ‘Gabor is just a kid.’
‘Your friend is just a kid,’ herhaalde ze.
Hij knikte en keek op zijn horloge. ‘You like to swim?’ Hij maakte
zwembewegingen met zijn magere armen en wachtte haar reactie af. Het viel haar
nu pas op dat hij een horloge droeg; het was een exacte kopie van het horloge van
Iwan. Een waterbestendige nep-Rolex uit het westen. De schakelband zat te ruim
om zijn pols. De cirkel namaakbriljanten om de wijzerplaat fonkelde nauwelijks.
‘How old are you?’ Haar stem klonk ineens onvriendelijk.
‘Sixteen.’ Zijn hand rustte even op de kippenborst. Het was als het gebaar van een
veroordeelde, die zijn onschuld betuigde.
‘You look like fourteen. I am sixteen.’ Ze sloeg haar armen over elkaar.
‘You believe I am fourteen?’ Hij staarde haar ongelovig aan. Toen hij
verontwaardigd met zijn hand wapperde gleed het horloge naar de onderkant van
zijn pols.
Ze haalde haar schouders op en dook het water in. De smerige slijkbodem gleed
langs haar benen. In een dwarreling van zilveren luchtbellen duwde het water haar
even later weer naar boven en spuugde haar het hete daglicht in. Ze keek rond, het
water blikkerde als metaal in de zon. De jongen was verdwenen.
Iwan zat rechtop in het gras, hij las de krant. In zijn zwembroek leek hij ouder dan
45. De haren op zijn borst waren een beetje grijs. Toen hij Eva zag streek hij de
pagina's zorgvuldig glad, en vouwde het dagblad op, zonder het te kreuken. Zijn
horloge lag op een handdoek, van de briljantjes ontsnapten sterretjes in het zonlicht.
Hij legde de krant naast zich in het gras en zette zijn sandalen er bovenop. Ze keek
almaar naar het horloge.
‘Is the water good?’ Zijn hand raakte aarzelend haar voet aan. Eva deed een stap
opzij, pakte een handdoek uit haar tas en begon zich af te drogen. De badstof had de
muffe geur van het slijk uit het Balatonmeer.
‘Verry good,’ zei ze.
Iwan sloeg zijn behaarde armen om zijn knieën en keek naar haar lichaam, op een
vervelende manier.
‘Are you still angry with your parents?’
Ze peuterde een stukje nagel van haar duim. In alle nagelriemen van haar vingers
zaten kleine scheurtjes. ‘I wasn't angry’.
Ze waren zonder Eva naar Boedapest gegaan, haar moeder, haar stiefvader en het
halfbroertje. Haar moeder zei: ‘Je stiefvader wil een paar dagen met zijn eigen kind
en met mij alleen zijn. Dat begrijp je toch wel? Hij ziet ons als zijn gezin.’
Ze stonden in de schemering aan de achterkant van het huis, onder een
perzikenboom. In het gras lagen zoveel vruchten te rotten dat ze de avondlucht een
speciaal zoetig aroma gaven.
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Haar hand op Eva's wang voelde zacht aan. Ze fluisterde: ‘Maak je niet druk
schatje, voor mij hoor je er toch gewoon bij? Je weet hoe jaloers hij is; het is net een
groot kind.’ Ze slaakte een nijdige zucht. ‘Maak jij het nou alsje-
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blieft niet nog moeilijker voor me dan het al is. Ik zit tussen twee vuren in, het
verscheurt me.’
Ze trok abrupt haar hand van Eva's wang. Kwaad draaide ze zich om. Eva zag hoe
ze een sigaret aanstak, hoe rook slordig haar mond verliet. ‘Ik doe niks verkeerd. Ik
laat je met een gerust hart achter. Ilona en Iwan zijn goede mensen.’
Vlak voordat ze vertrokken moffelde ze Eva haastig een stapeltje beduimelde
florinten in haar hand. ‘Je moet toch wat geld op zak hebben, je weet maar nooit.’
Het klonk samenzweerderig.
Zijn hand met de roodbruine sproeten graaide naar haar onderbeen. Ze liet het toe;
zijn vingers streelden haar knieholte en trokken een spoor langs haar dijbeen omhoog.
‘Sit down Eva.’
Ze spreidde de handdoek naast hem uit en ging zitten.
Met een wijsvinger tilde hij haar kin op en draaide haar gezicht naar hem toe.
‘I am hot,’ kreunde hij. ‘Are you hot?’
Ze legde een hand op zijn wang, een jonge hand op een oude wang. Haar vingers
wreven over de groetjes naast zijn ogen, over zijn neus, de bleekroze lippen.
‘I am afraid,’ zei ze.
‘Mercedes, Mercedes!’ riepen de kinderen. Ze voelden aan de glimmende rode lak;
voorzichtig betastten hun kleine vingers het felbegeerde embleem, voor op de auto.
Overal stonden vingerafdrukjes op de ruiten.
Iwan was in het dorp door zijn Mercedes verheven tot een halfgod. Als neurochirurg
werkte hij in een ziekenhuis in Budapest. Hij was een van de weinige uitverkoren
Hongaren die een visum kregen om naar het westen te gaan, waar hij medische
congressen bezocht. De Mercedes, de peperdure Rolex en zijn overhemden kwamen
uit Europa. Om gewichtig te doen sprak hij Engels tegen de kinderen die als insecten
om de Mercedes gonsden.
Het was heet. De ramen van de auto stonden open, het dak stond op een kier. Een
vlieg zoemde tussen het dashboard en de voorruit; een smerige strontvlieg met een
groen glimmend achterlijfje.
‘Do you like my car?’ riep Iwan tegen de kinderen. Ze grepen zijn sproetige
elleboog beet, die uit het raam hing. De kinderen staken hun duim in de lucht. Ze
riepen: ‘Hitch hike, Mercedes!’ Hun vuile handjes fladderden als vlinders door de
ramen naar binnen. Eva stopte er fiorinten in. Iwan sloeg de handjes weg alsof het
vliegen waren.
De auto verliet het dorp. De wielen reden gladjes de verharde weg op. Iwan legde
zijn zwetende hand op haar knie.
‘I am a spider, you are the insect in my web.’
Ze keek door het zijraam naar buiten, naar de laatste boerderijen, de laatste mensen
die het erf oprenden om naar de opvallende auto te zwaaien. Een geit met gezwollen
uiers stond te mekkeren op een geel lapje grond.
‘Spider, spider, spider...’ Het klonk als een kinderliedje.
Zijn vingers knepen in het vlees van haar dijbeen, ze duwde haar knieën tegen het
portier aan. Iwan grijnsde om haar onwilligheid.
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De auto zoefde over de weg, langs uitgestorven landerijen. Het was heet, ook al
stonden alle ramen open, ook al stond het dak op een kier. Na een half uur minderde
de auto vaart - Iwan parkeerde hem in de groenige schaduw
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van ruisende loofbomen. Toen de motor afsloeg hoorde ze vogels tjilpen.
Hij speelde met de autosleutels die zacht rinkelden in zijn hand. Een paar minuten
zaten ze zwijgend naast elkaar. Ze wachtten, ze wisten allebei toch dat het ging
gebeuren.
Toen begon het. Het begon zoals liefde begint. Met zijn mond; de bleekroze lippen
knabbelden aan de rand van haar oor. Het begon met de vingers vol sproeten die haar
kleren losmaakten. Ze legde haar handen op zijn vingers, ze duwde hem weg.
‘I am hot,’ zei Iwan.
‘Mercedes, Mercedes,’ tjilpten de vogels.
‘Do you like my car?’ fluisterde Iwan in haar oor. ‘Look,’ met de klik van een
hendeltje werd de stoel een bed.
‘Are you hot?’ vroeg hij.
‘I am afraid.’
Hij legde zijn sproetige arm op haar keel.
Ze hielp hem, met haar ogen dicht trok ze de satijnen hotpant uit. Met haar ogen
dicht; een oude tong, een jonge hand op een oude wang.
Hij zette zijn tanden in haar wenkbrauw en beet door het vlees heen. Ze maakte
amper geluid. Een druppel bloed kroop tussen haar wimpers. Met zijn tanden hield
hij haar wenkbrauw vast - een roofdier, een prooi.
Er zoemde een vlieg tussen het dashboard en de voorruit, een vlieg die zich
losmaakte en wegvloog door het open raam.
*
‘I have to pick up something,’ zei Iwan. Hij parkeerde de auto op de zandweg en
stapte uit de auto. Met grote passen beende hij over het uitgesleten paadje naar het
huis. De hond aan de ketting blafte naar hem. Eva verstopte het horloge onder de
stoel van de auto en opende het portier. Haar kleren plakten aan haar lichaam.
In het zomerhuis van Iwan en Ilona hing de zweterige stank van gebakken
varkenspoten. De zure lucht van groene bonen in room, en de zoete geur van Iwans
zelfgemaakte kruisbessenwijn. Meestal dronk Iwan teveel wijn, uit glazen waarin
sterren en bloemen stonden gegraveerd, zoals in echte kristallen glazen. Als hij
dronken was maakte hij ruzie met Ilona, of hij werd sentimenteel en ging in de tuin
onder de sterrenhemel op de donkere aarde liggen huilen.
‘Let him cry,’ fluisterde Ilona dan, ‘he is a drunk, my father was a drunk too.’ Ze
schudde haar hoofd. ‘It is a shame...’
Nu hoorde Eva Ilona's gegil door de muur heen, hij sloeg haar. Iwan schreeuwde
in het Hongaars - het enige wat ze verstond was: ‘Rolex, Rolex!’ Ze legde haar
handen op haar oren om het gegons van de vliegen niet te horen.
‘I lost something expensive,’ zei Iwan korzelig, hij liep besluiteloos door de tuin.
Eva haalde haar schouders op. De hond rukte aan de ketting en gromde. Vanuit het
huis klonk Ilona's gezang. Ze zong Hongaarse liedjes die over liefde gingen. Eva
luisterde naar de heldere stem.
Omdat Ilona zich betrapt voelde lachte ze heel hard om zichzelf toen ze met een
gebloemde handdoek in haar hand de tuin in liep. Eva zag de blauwpaarse plek op
haar jukbeen, het rode kloofje in haar bovenlip.
Ilona zag het scheurtje in Eva's wenkbrauw maar ze zei er niets over.
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‘Ilona is too old for love,’ giechelde ze, en alsof het een verontschuldiging
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betrof voor een ongeoorloofd verlangen, bloosde ze dieprood. Ze gaf Eva een witte
envelop.
Eva bestudeerde de ansichtkaart uit Budapest. Het was een foto van een stenen
bouwwerk: soldaten op steigerende paarden, het zat vol butsen en kogelgaten. Op
de achterkant had haar moeder geschreven: Budapest is een indrukwekkende stad,
met allemaal kogelgaten die aan de Hongaarse opstand herinneren. Er lopen hier
arme sloebers te bedelen, mensen die veel ellende hebben meegemaakt. We hebben
een vrouw ontmoet zonder armen en benen. Geniet jij ook van je vakantie? Hebben
jullie nog gezwommen? Geef onze groeten aan Ilona en Iwan. Liefs van mama, papa
en je kleine broertje.
Ze las de kaart nog een keer. Ze streek met haar vinger over de laatste regel. Daarna
verscheurde ze de briefkaart. De snippertjes werden door de wind opgelikt en
uitgespuugd in de verdorde tuin.
*
De jongen stond ineens naast haar op het uitgesleten paadje, vlakbij een kraampje
waar bloedworst en pekelaugurken werd verkocht. Achter hem op het grasveld zat
zijn pafferige vriendje, in de zwembroek met te wijde broekspijpen. Het joch zwaaide
uitbundig naar haar alsof ze oude bekenden waren.
‘You came back,’ zei hij blij verrast.
Ze knikte.
Latzi keek naar haar wenkbrauw vol geronnen bloed. Voordat hij iets vragen kon
zei ze: ‘A fly bit me.’ Ze lachten allebei.
‘Shall we go for a swim when the sun goes down?’
Ze keken elkaar aan. Haar hart dreunde tegen haar borstbeen als een bonkende
vuist. Hij stak zijn hand uit naar haar gezicht - zijn duim gleed zacht over het gebied
in haar wenkbrauw.
‘I kill that fly for you,’ zei hij.
De lucht boven het water was violet. De jongens zaten op de steiger boven het meer
op haar te wachten. Eva liep over het zandpad, langs het kraampje dat nu gesloten
was. Op de gebloemde handdoek waren zijn initialen geborduurd. Ze schoof het
horloge tussen een plooi van de stof.
De geluiden waren teruggekomen. Het geritsel van gras, het ruisen van bomen, het
tjilpen, het zoemen.
Iwan startte de auto. Over de rode lak van de motorkap gleden haastige schaduwen
van boomtakken.
‘It is hot,’ zei Iwan. Hij gaf haar zijn opgevouwen zakdoek om het bloed van haar
wenkbrauw te deppen. Ze zei niets. Ze rilde van een innerlijke kou. Haar handen
lagen als bange diertjes in haar schoot. Ze passeerden het intense geel van
zonnebloemvelden, het roodpaars van koolakkers. De blauwe lucht was in de verte
zilverachtig.
‘Are you cold?’ vroeg Iwan verbaasd. Hij drukte op een knopje en de ramen
schoven automatisch dicht. Ze keek naar zijn sproetige gebruinde arm, op de plaats
waar het horloge had gezeten was zijn huid opvallend wit. Na een half uurtje verlieten
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ze de verharde weg. In het dorp dansten kinderen als insecten voor de wielen van de
auto. Ze riepen: ‘Mercedes, Mercedes!’ In het oranje licht van de middag waren hun
schaduwen merkwaardig lang.
‘Do you like my car?’ vroeg Iwan.
Daphne Buter
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Regen
Regen, in volzinnen staat regen
aan ons raam, berichten van
ontgronding en verval en
overal vanuit het huis de niet
meer waterdichte woorden van verzet.
Hier in ons bed lijkt alles eerder
en nog niet gebeurd, wij hebben
flessen bodemtijd dicht naast ons
staan en drinken onze neergang tegen.
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A-status
Wij zaten aan lange tafels bij
de onbekenden. Verhalen hadden
wij geruild voor brood, ons eigen
zingen opgeschort.
Zonder op te kijken aten wij van
hun koudgeworden schalen.
Zij spraken stenige woorden met
elkaar en lieten ons begaan.
Van een ander weten waren wij,
een ander bloed, wij zaten hier
goed zeiden zij en begonnen ons
in grote trekken te vergeten.

Thom Schrijer
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Voor 28 gulden tot 1 januari 2000
ABONNEER U NU OP PASSIONATE EN ZEND ONDERSTAANDE
ABONNEERSTROOK NAAR: STICHTING PASSIONATE, POSTBUS 25264,
3001 HG ROTTERDAM
-----------Naam: __________
Straat: __________
Postcode/plaats: __________
Bank/Giro: __________
Handtekening: __________
Verkooppunten PASSIONATE
AMSTERDAM Boekhandel Athenaeum Spui 14-16 Boekhandel Perdu
Kloveniersburgwal 86 Scheltema, Holkema Vermeulen Koningsplein 20 ARNHEM
Hijman Boeken Grote Oord 15 DELFT De Boekelier Wijnhaven 9 DEN BOSCH
Boekhandel Adr. Heinen Kerkstraat 27 EINDHOVEN Piere Wristers Beemdstraat
2 GRONINGEN Athena's boekhandel Oude Kijk in 't Jatstraat 42 Boekhandel
Scholtens Wristers Guldenstraat 20 HAARLEM Boekhandel Athenaeum
LEEUWARDEN Accent boekhandel Oude Doelensteeg 9 LEIDEN Boekhandel
Kooyker Breestraat 93 NIJMEGEN Boekhandel Dekker en van de Vegt Plein 1944
nr. 129 ROTTERDAM Oosterboekhandel J. Amesz Voorschoterlaan 145b Donner
Boeken Lijnbaan 150 Voorheen Van Gennep Oude Binnenweg 131b SCHIEDAM
Boekhandel J.S. van Leeuwen Broersvest 85 UTRECHT Literaire Boekhandel
Lijnmarkt Lijnmarkt 17 VLAARDINGEN Boekhuis den Draak Veerplein 33
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De derde dimensie van Passionate
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Het geluk van de familie Laarmans
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Normale gezinnen zijn taboe in de Nederlandse letteren. Er wordt wat afgetobd in
de literaire familie, over autistische zonen (De Moor), mysterieuze auto-ongelukken
(Möring) en goddelijke voorzienigheid (Mulisch), om nog maar te zwijgen van
algehele naargeestigheid (Reve) en betonnen non-gezinnen (Bordewijk). De
boekenweek, in haar niet-aflatende strijd voor traditionele normen en waarden, heeft
de familie dit jaar tot thema uitgeroepen, na vorig jaar God al in de schijnwerpers te
hebben geplaatst.
En dus is de beurt weer aan Willem Elsschot, de meester van de getande komedie.
Want als er één schrijver in het Nederlandse taalgebied is die het familiegeluk centraal
stelde in zijn werk, dan is hij het wel (we laten Toon Hermans even buiten
beschouwing). De ironie wil dat Elsschot vooral herinnerd wordt om de
oplichterspraktijken van Boorman uit Lijmen/Het Been, maar juist in zijn beschrijving
van gezinssituaties is Elsschot op zijn best, constateerden ook collega's als Martinus
Nijhoff en Menno ter Braak.

Huissloof
Centraal in Elsschot staan de sukkelige en daardoor soms agressieve vader en de
moeder, een combinatie van huissloof en liefhebbende vrouw. Daartussen bewegen
zich steeds de kinderen, die voortdurend bezig zijn de ouders tegen elkaar en zichzelf
in bescherming te nemen, maar het liefst dicht tegen moeder aankruipen. Dat patroon
is in vrijwel alle romans gelijk. De twee uitzonderingen zijn Elsschots eersteling
Villa des Roses en zijn derde roman, De verlossing. In de eerste is van een familie
nauwelijks sprake en het verhaal van de tweede is gebaseerd op het levensverhaal
van een oom van Elsschot, zodat de schrijver er minder van zichzelf in hoefde te
leggen.
Maar al in Elsschots tweede boek, De ontgoocheling, duikt het patroon op. De
hoofdrol daarin is weggelegd voor de weinig succesvolle sigarenkoopman De Keizer,
die zo graag wil dat zijn zoon Kareltje advocaat wordt. Dat zit er helaas niet in voor
het slechtste jongetje van de klas, wat op zijn beurt weer leidt tot confrontaties met
moeder De Keizer, die haar zoontje in bescherming neemt tegen de frustraties van
pa.
Op het moment dat Elsschot De ontgoocheling schreef, had hij al verschillende
moedergedichten op zijn naam staan, waarin steeds dezelfde sterke binding een rol
speelt. Een karakteristiek citaat:
Wij hebben elkaar in zo lang niet omarmd,
werd ik soms wat te groot of te schrander,
gij te dof en te oud? Is onze liefde verarmd?
Moeder, zijn wij vervreemd aan elkander?

Uit diezelfde periode dateert ook ‘Het huwelijk’, Elsschots bekendste gedicht, waarin
hij op cynische wijze afrekent met het instituut uit de titel. Ook die afrekening is
echter minder definitief dan zij lijkt. Het gedicht beschrijft de agressieve kant van
een haat-liefde verhouding waarin de man uiteindelijk toch niet zonder zijn vrouw
kan - en zij, ondanks al zijn misdragingen, ook niet zonder hem. Hetzelfde thema
dat ook De ontgoocheling domineert.
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Rechterhand
Milder, veel milder keert hetzelfde thema terug in Kaas. Daarin (en in alle romans
die nog zouden volgen) geeft Elsschot de ruimte aan Laarmans, het
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Elsschot met zijn gezin tijdens een dagje naar het strand
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zachtzinnige alter-ego dat hij in Lijmen introduceerde als rechterhand van de keiharde
charlatan Boorman.
Kaas begint met de begrafenis van Laarmans' kindse moeder, een passage met
dezelfde combinatie van hardheid en tederheid die de gedichten kenmerkt. Daarna
ontrolt zich het drama rond de kaas. Laarmans stort zich in een avontuur als
kaasmakelaar, een onderneming die tot mislukken gedoemd is, zoals zijn vrouw en
kinderen al vanaf het begin weten. Zij laten hem echter hun gang gaan en moedigen
hem zelfs aan als hij het even niet ziet zitten. Als Laarmans in een overmoedige bui
naar zijn vrouw uithaalt, laat zij het gewoon over haar kant gaan, een toegeeflijkheid
die meer aan een moeder doet denken dan aan een echtgenote. En Laarmans, diep
in zijn hart, weet dat zijn vrouw gelijk heeft. Het is ook niet voor niets dat hij bij alle
bergen en dalen in de kaasaffaire aan zijn oude moeder terugdenkt.
Zo is Kaas naast een tragikomedie over een man die luchtkastelen bouwt, ook een
klein drama over het gezinsleven. Vader weet zich beschermd door de liefde van
zijn gezinsleden, maar heeft grote moeite die liefde toe te laten of te beantwoorden,
vooral omdat hij die liefde van zijn gezin nodig heeft om de gaten van zijn zakelijke
falen te dichten. Hij weet dat zijn vrouw verstandiger is dan hij en juist daarom verzet
hij zich tegen haar adviezen. Zo wordt zijn minderwaardigheidscomplex alleen maar
erger, hoe zeer zijn vrouw ook haar best doet niets te laten merken. Het slot van Kaas
is te mooi en te typerend om niet te citeren:
Thuis wordt nooit meer over kaas gesproken. Zelfs Jan heeft geen woord meer gerept
over de kist die hij zo schitterend verkocht had en Ida is stom als een vis. Misschien
wordt de sukkel op 't gymnasium nog steeds kaasboerin genoemd.
Wat mijn vrouw betreft, die zorgt er voor, dat geen kaas meer op tafel komt. Pas
maanden later heeft zij mij een Petit Suisse voorgezet, van die witte, platte kaas, die
niet méér op Edammer gelijkt dan een vlinder op een slang.
Brave, beste kinderen.
Lieve, lieve vrouw.

Vreemdeling
Na het kaasdebâcle bekeert Laarmans zich tot het gezinsleven, beschreven in Tsjip
en De leeuwentemmer. Het eerste deel gaat over het huwelijk van Laarmans' dochter
Adele met een Pool genaamd Bennek. Vanaf de eerste zin is duidelijk dat Laarmans
totaal geen grip heeft op de situatie: ‘Ik herinner mij niet precies meer hoe en wanneer
de vreemdeling in huis gekomen is, maar hij loopt hier nu voortdurend rond. (...)
Van haar kant houdt mijn vrouw hem in 't oog en ik ondervind ieder ogenblik dat zij
alles opmerkt wat mij ontsnapt.’
Het plot struikelt op Elsschottiaanse wijze naar het einde, waar Adele en Bennek
gelukkig getrouwd afreizen naar Polen. In De leeuwentemmer verschijnt vervolgens
een kleinzoon op het toneel, terwijl het huwelijk van Adele en Bennek op de klippen
loopt. Ook hier weer een plot met allerlei verwikkelingen, maar het eigenlijke
onderwerp is de relatie tussen Laarmans en de kleine Jan. Zij spannen gemoedelijk
samen tegen de rest van het gezin.
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Dichter Jan Greshoff, een goede vriend van Elsschot aan wie deze Kaas opdroeg,
schreef over Tsjip en De leeuwentemmer: ‘Hij (Elsschot) schildert ons niet een
huwelijk, maar Hét Huwelijk; hij schildert ons niet een vader, maar Dé Vader en
bovenal Dé Grootvader. Voor wie werkelijk lezen kan, ligt
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er in dit boek, dat boeiender is dan menig speurverhaal, voor immer vastgelegd de
tragedie van het vaderschap, zoals die zich iedere dag in duizenden vaders, die hun
kind aan het leven moeten afstaan, voltrekt. En op de bittere nood der scheiding volgt
dan, als een vergoeding en beloning, de vreugde van grootvader te zijn.’
In de drie boeken die nog zouden volgen na De leeuwentemmer, is Laarmans een
berustend man geworden. Pensioen gaat over de verstikkende liefde van Laarmans'
schoonmoeder voor haar zoon Willem, die in krijgsgevangenschap sterft. Laarmans
moet in de slag om het pensioen, waarbij hij zich op de gebruikelijke manier druk
maakt en uiteindelijk het onderspit delft, terwijl zijn vrouw het hoofd koel houdt.
Het tankschip is een anekdote waaraan Laarmans' gezin nauwelijks te pas komt,
maar in Het dwaallicht, waarin Laarmans met drie Afghanen door de stad struint,
speelt het wel weer een rol. De benepenheid van het huiselijke leven is het die hem
op een ellendige novemberavond naar buiten drijft. Laarmans zoekt de schuld bij
zichzelf: ‘Och, ik begrijp het best, dat niets zo drukkend is als de aanwezigheid van
een die voor zich uit zit te staren alsof hij alleen was, die nooit een grap vertelt noch
iemand op de schouder slaat om hem moed te geven in zijn kwade dagen, die nooit
vraagt hoe gaat het, of ben je gelukkig.’

Driehoek
Tussen de komische verwikkelingen door is het werk van Elsschot dus doorspekt
met bitterzoete observaties over de huwelijkse staat. In de woorden van biograaf en
achterneef Frans Smits: ‘In dit huwelijksleven geeft Elsschot de tweeledige verhouding
van de man tot zijn vrouw en kinderen in wat het afstompend werkt op de
persoonlijkheid en het initiatief van het gezinshoofd, vooral in het maatschappelijk
leven, en in wat het hem biedt aan veiligheid en troost ten gevolge van het elke dag
gedeelde lief en leed.’
Hoewel er een duidelijke constante zit in de manier waarop Willem Elsschot de
driehoek man-vrouw-kinderen beschrijft, is toch ook een duidelijk ontwikkeling
zichtbaar. De mannen in de vroegste romans zijn tragische ploerten naar wie ondanks
de onderstroom van goedigheid weinig sympathie uitgaat. Zij hebben een pantser
opgetrokken waar emoties op afketsen.
Het breukpunt is de dood van moeder Laarmans in Kaas - het kan geen toeval zijn
dat de vrij schematische Laarmans uit Lijmen/Het been hier vlees en bloed krijgt,
terwijl ook het vertelperspectief dichter bij hem komt te liggen. Het is de dood van
de moeder die Laarmans dichter bij zijn eigen gezin brengt, die hem in staat stelt tot
het uiten van liefdesgevoelens. Dat thema wordt in Tsjip en De leeuwentemmer
uitgewerkt. Pas in Het dwaallicht keert de mismoedigheid uit Kaas weer terug.
Die cirkelbeweging terug naar Kaas geeft nogmaals aan hoe centraal de rol van
die roman is in Elsschots wereld. Je zou de schrijver een moedercomplex van
ongekende proporties kunnen toeschrijven, maar dat is altijd onrechtvaardig als het
op basis van een paar boeken en gedichten gebeurt. Wat er ligt is een roman die op
sublieme wijze een gezin portretteert dat vol goede moed maar onfortuinlijk grabbelt
naar wat geluk. Daarom is Kaas de ontroerendste familiegeschiedenis die de
Nederlandstalige literatuur rijk is.
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Een Dokter uit de grote stad
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naar F. Kafka
Ja, ik was in grote verlegenheid: ik moest een dringende tocht ondernemen. Maar
God sta mij bij. Mijn eigen moeder lag boven mijn hoofd op sterven en ondertussen
had ik ook nog een mijnheer van het deurwaarderskantoor op de stoep.
‘Wilt u een ogenblik wachten, alstublieft?’
Ik rende zo zacht als ik kon naar boven en gluurde om de hoek van de slaapkamer.
Moeder lag op haar rug, zoals ze dat de laatste maand niet anders had gedaan. Ze
leek vast in slaap te zijn. Het leek mij beter haar verder niet te storen. Voorzichtig
sloot ik de deur.
Beneden aangekomen schetste ik mijn onverwachte bezoeker de situatie: ‘Ik ben
in grote haast, ziet u? Eigenlijk kan ik niet weg. Mijn moeder, zij is zwaar ziek. Ik
weet niet hoe lang ze het nog volhoudt. En zojuist kwam er telefoon. Ik moet dringend
op ziekenbezoek. Een noodgeval. Ik moet u vragen om een andere keer terug te
komen. Met uw welnemen.’
De deurwaarder stond voorovergebogen, zijn schouders tegen zijn nek aangerukt
om hem zo veel mogelijk te beschermen tegen de ijzige wind. De sneeuw woei naar
binnen en beet mij in het gezicht.
‘Het spijt me,’ zei mijn bezoeker. ‘Ik heb hier een bevel tot inbeslagname van
inboedel en dergelijke. U bent ver achter met betaling.’
‘Ja, ja,’ zei ik. ‘Ik weet het, ik weet het, maar daarvoor is nu geen tijd. Ik vraag u
vriendelijk te vertrekken. Gaat u toch gauw naar huis, naar moeder de vrouw en de
pot thee die ze ongetwijfeld voor u gezet heeft.’
Al sprekende had ik me in mijn winterjas gehesen en mijn linkervoet met moeite
in mijn laars gestoken. De deurwaarder bleef echter als een standbeeld staan.
‘Het spijt mij, mijnheer,’ zei de bezoeker. ‘U zult mij binnen moeten laten. Ik heb
begrip voor de situatie maar ik doe slechts mijn werk. Ik verzeker u, met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid zal ik te werk gaan en ik hoop dat ik genoeg van uw
inboedel bijeen kan scharrelen om de schuldeisers gerust te stellen.’
‘Een gewillig oor,’ herhaalde ik. ‘U kunt krijgen wat u wilt. Het is het enige wat
ik u op dit ogenblik te bieden heb. Daar zult u het verder mee moeten doen. En laat
u mij nu toch passeren.’
Maar de man bleef aandringen. Ik kon niet langer wachten. De rit die ik moest
ondernemen was misschien niet lang maar met die sneeuw zou het langzaam rijden
zijn en dat vergde tijd. De patiënt in kwestie lag ergens te kermen in het naburige
dorp. Zijn vaste huisarts, Van Nistelwaarde, lag zelf door een akelig ongeval in het
ziekenhuis en ik was zijn directe vervanger. Uitgerekend ik, van alle praktiserende
dokters op aarde!
Ik bond een sjaal voor en op het moment dat ik naar buiten stapte, wurmde de
deurwaarder zich langs mij naar binnen. Ik liet hem maar begaan, wat kon ik anders?
Ik liep naar de garage en startte de auto.
Toen ik aan het einde van de straat nog eenmaal omkeek, zag ik dat hij de voordeur
al gesloten had. Nu lag mijn moeder daar alleen, hulpeloos in het huis waar die man
ergens ronddraaide. Hij zou in de huiskamer beginnen met zijn verduvelde taxaties
en vervolgens zou hij zich opwerken naar boven, tot aan de slaapkamer waar zij lag.
Hij zou als een wervelwind de vertrekken afgaan en zelfs beslag leggen op de plee.
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Machteloos sloeg ik op het stuur. Toen slaakte ik een kreet van triomf. De stakker!
Mijn arme moeder en ik hadden immers niets van waarde in huis. Een klein zwart-wit
toestelletje en een oude koelkast, meer niet. Het povere ameublement dat we hadden
was grotendeels van de rommel-
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markt. En dan deze Corvette; maar die was niet eens van mij! Die had ik langdurig
in bruikleen van mijn broer die al sinds enige tijd was opgenomen in Huize
Morgenrood. Ik kon een glimlach niet onderdrukken. Ik zag hem al rondlopen met
zijn taxatieblaadje en zijn calculator. En zich maar op het hoofd krabben en slechts
cijfers achter de komma optellen!
Ik zette de radio aan en luisterde naar het weerbericht. Het was genoeg om mijn
glimlach te doen bevriezen. Storm en sneeuw en veel van dat alles. Mensen die niet
dringend ergens heen hoefden werden geacht binnen te blijven.
Ik sloeg de snelweg op. Die was nog redelijk te begaan maar ik vreesde voor de
kleine wegen en paden wanneer ik in het dorp zou aankomen.
Mijn bezoek moest kort maar krachtig zijn. Direct optreden. De patiënt was niet
alleen, had ik begrepen. Het was een van zijn vrienden die mij gebeld had. Dat was
des te beter. Geen tijd had ik voor koortsig geijl en beroepsmatig gegis. De patiënt
had tijdens mijn bezoek zijn mond maar te houden, zijn vrienden zouden mij wel
tekst en uitleg geven. Ik zou ze sommeren kort en bondig te zijn, geen overdadige
details, geen gesmeek. Slechts de feiten, vrienden. Met mijn geoefende oog zou ik
me dan op de patiënt storten, ik zou de oorzaak van zijn misère vinden, ik zou mijn
hand opleggen en de pijn van hem wegnemen. Om mijn triomftocht te vervolmaken
zou ik dan de vrienden kalmerend en opbeurend toespreken. Alles was gered, ik was
immers geweest, ik, in dit helse rotweer. En vervolgens zou ik ze kort inlichten over
mijn situatie thuis, om hen te laten voelen onder welke omstandigheden ik gekomen
ben en gehandeld heb.
Met vaart ploegde ik me door het steeds hoger wordende sneeuwpak. Na wat een
eeuwigheid scheen ontwaarde ik opnieuw een plaatsnaambord en wist ik dat ik
Zaltbrugge inreed.
De jongeman aan de telefoon had de route keurig beschreven en had me zelfs het
huis omschreven waar ik moest zijn. Het was een losstaand huis, sterk gelijkend op
een boerderij.
Uiteindelijk kwam ik op de Carolusstraat. Ik belde aan en werd binnengelaten.
Een joviale meid bood me aan mijn jas aan te pakken. Zo hoorde dat; deze jonge
schone wist nog hoe een respectabel mens behandeld moest worden. Ze stelde zich
voor als Leontine. Ik lied mij de trap opleiden naar het licht en naar het geroezemoes.
Bovenaan gekomen werd ik voorgegaan naar een grote slaapkamer die uitkeek op
het achtererf. Bij het raam lag een matras met daarop de zieke. Die was door zijn
ineengekrompen houding nauwelijks te onderscheiden van de vele dekens die over
hem uitgespreid lagen. Om het bed heen zaten, lagen en stonden een zevental mensen,
sommigen met een fles bier in de hand of een mok thee, één zat bij het kacheltje en
las voor uit een boek, welke kon ik zo gauw niet zien.
Ik werd keurig voorgesteld aan de lieden en kreeg toen ongevraagd een mok thee
in de handen geschoven. Ik nam de hele boel eens op. Er hing hier een hartelijke
sfeer van echte kameraadschap; dit waren vrienden zoals menigeen zich die vroeger
alleen maar had kunnen wensen: jongens en meisjes die, wanneer het moest, dag en
nacht aan je zijde stonden, lagen desnoods, en met een boek in de hand als je dat
wilde.
‘Michael slaapt,’ zei een van de meiden me terwijl ze mijn mok nog eens inschonk.
Nu pas zag ik dat ze een fles wodka in haar hand had.
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‘Vooruit dan maar,’ zei ik. ‘Eentje dan. Maar alcohol is nooit mijn sterkste kant
geweest.’
Het hoofd van Michael stak net boven de lakens uit maar meer dan een wirwar
van haar was het niet geweest. Ik probeerde op zijn ademhaling te

Passionate. Jaargang 6

27
letten, en die leek me nogal onregelmatig.
Ik keek zogenaamd plechtig nadenkend om me heen. In werkelijkheid probeerde
ik te verhullen dat de alcohol me nogal rigoreus naar het hoofd was gestegen. ‘Zo,’
zei ik en deed een paar stappen richting het bed. ‘En dan nu de kern van de zaak.
Michael was het, niet? Wat schort eraan?’
Ik haalde voorzichtig de lakens van zijn hoofd.
‘Jezus Christus!’
Geschrokken keek ik de vrienden aan. Zij keken me slechts aan met een blik van:
nou doc, waar wacht je nog op?
Ik trok de lakens nu helemaal weg. De magere, ingeslonken gestalte die rillend
bloot kwam te liggen moest vroeger een vitale jongeman geweest zijn. Een die kon
rennen, springen, lachen, midgetgolfen en neuken. Je zag het verleden nog in zijn
lijf gegrift staan. Maar wat er nu van overgebleven was tartte haast iedere beschrijving.
Deze knaap had geen huisarts nodig maar een stervensbegeleider!
‘Deze jongen moet naar het ziekenhuis,’ zei ik onthutst.
‘Daar komt hij net vandaan,’ zei een van de meisjes.
‘Dit moet zijn laatste avond zijn, als het goed is,’ zei Paul.
Ik probeerde alles op een rijtje te zetten. De jongen heette Michael, Michael
LeGrande, een van de vele patiënten van dokter Van Nistelwaarde. Ik was hierheen
gegaan op verzoek van de jongelui, er was iemand ziek. Dokter Van Nistelwaarde
had moeten komen, maar die was er niet. Ik had aangenomen dat het om een
griepaanval ging, koorts, diarree, hoesten, dat soort dingen. Mij was ook niets
bijzonders verteld toen ik gebeld werd. Ik kreeg ineens liet gevoel dat men had
verwacht dat ik op de hoogte zou zijn van de hele situatie.
Ik maakte het bovenste knoopje van mijn overhemd los.
‘Juist,’ excuseerde ik me, ‘Juist, maar Van Nistelwaarde is er dus niet. Heeft hij
nog meer gezegd?’
‘Wel,’ zei Paul, ‘dat we de wodka vast koud moesten houden.’
‘Wodka?’
‘Voor het feest van vanavond.’
‘Feest?’
‘Ja, het feest, ter ere van Michael.’
‘Wie, Michael,’ vroeg ik. ‘Die Michael, die daar op de grond? Die Michael, voor
jullie informatie, ligt daar dood te gaan!’
Alsof ze dat nog niet begrepen hadden. In een vlaag van naïviteit, waarschijnlijk
opgeroepen om mezelf van krankzinnigheid te weerhouden, had ik gedacht dat de
jongelui de ernst van de situatie niet hadden begrepen. Maar ze bleven allemaal koel
en lieten mij rustig begaan.
‘Is het AIDS,’ vroeg ik voorzichtig.
‘Natuurlijk is het AIDS,’ zei Leontine.
Ik ging weer zitten in de stoel die voor mij was klaargezet.
‘Ja, natuurlijk,’ herhaalde ik zachtjes. ‘Natuurlijk is het AIDS, wat anders?’
Afwachtend bleven ze naar me staan kijken.
‘En nu?’ vroeg ik.
Ik was in de handen gevallen van een stel jongelui die mij hadden gevraagd langs
te komen, niet voor een zieke die ik al mijn hulp en kennis kon bieden, maar voor
iemand die slechts lag te wachten om dood te gaan, iemand waarvoor ik niets kon
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doen. Voor niets was ik hierheen gekomen, voor juttemis, niemendal. Maar ik was
te aangeslagen om nog boos te kunnen zijn. Ik zat hier, met om me heen een tableau
jonge mensen, onervaren in het leven, en ze stonden daar voor mij; ze wisten van de
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naderende dood en ze hadden er rust mee gevonden. Het was ik, in al mijn
onwetendheid, die door hen tot kalmte gemaand moest worden.
Het was Michaels wens geweest thuis te sterven, de laatste avond wilde hij
doorbrengen met zijn vrienden en dokter Van Nistelwaarde was daar één van geweest,
dat gaat soms zo. Je begeleidt iemand, soms jaren achtereen, naar een punt in de tijd
die bij voorbaat al vaststond. Je werkt samen ergens naar toe, en zo iemand vraagt
dan aan je of je erbij wilt zijn, in zijn laatste uur, want dan ben je er samen toch nog
gekomen.
Michael lag in een delirium, dat had ik al gezien, en hij had van mij noch zijn
vrienden enige weet. En het zou van daaruit alleen maar erger worden. Niets kon
hem nog terugbrengen en het ergste was, niemand van de aanwezigen, inclusief
Michael zelf, wilde dat nog.
Alles stond vast. En tegenstand mocht niet meer geboden worden.
Wat nu?
Nog steeds keken zij me verwachtingsvol aan. En ik realiseerde me dat het
antwoord daarop, wat het ook wezen mocht, van mij moest komen. Ik liep naar het
bed. Ik ging zitten waar Paul even tevoren gezeten had en bekeek het boek waaruit
hij had voorgelezen. De hongerkunstenaar en andere verhalen.
‘Geen lichte kost,’ verzekerde ik, meer in mezelf.
Maar Leontine had me gehoord. En ze vertelde me hoe Michael vaak naar Praag
was afgereisd.
‘U moet het mij vergeven, jonge schone, maar alcohol maakt mij een beetje doof.
U moet harder praten. Schenk liever nog eens bij.’
Er werd muziek opgezet en een nieuwe fles werd opengetrokken. Eén van de
heren, ik geloof dat zijn naam Ewoud was, had een gitaar tevoorschijn gehaald en
tokkelde enkele melodietjes.
‘Fraai, fraai,’ hoorde ik mezelf zeggen.
Ik werd me opeens een snerpende geur gewaar en keek om me heen. Verduveld,
ik had dat boek in al mijn dommigheid op de potkachel gelegd en de kaft was flink
gaan smeulen.
‘In al mijn dommigheid als arts! Zien jullie dat? De jeugd van tegenwoordig,
zuipen en dood gaan, dat is wat ze kunnen! Bij mij thuis, daar ligt nog een echt mens
te sterven, te versterven, zoals Japi dat zou zeggen. Maar ik wed dat jullie van geen
Japi weten. Een geleefd mens, mijn moeder, twee oorlogen, een gebroken heup en
een hoop autoloze zondagen. En een leven lang in de wasserette, hoor je? Een heel
leven lang met haar handen in andermans onderbroeken en tangaslipjes, en nu ligt
ze daar afgepeigerd en uitgeteld in haar kamertje, één hoog, in een oud hemelbed.
En geen kik geven! Dat noem ik nog eens doodgaan! Daar is geen AIDS bij aan te
pas gekomen!’
Ze lieten me begaan, alles wat ik zei was goed op de een of andere manier. Als
formaliteit was ik slechts aanwezig, ik was Van Nistelwaarde niet, maar ik moest er
zijn en ik moest blijven tot het feest voorbij was. Ik betrapte mezelf erop dat ik hoopte
zo spoedig mogelijk een snelle dood te kunnen constateren.
Ik vroeg of ik even mocht bellen en Paul leidde mij naar een telefoon die in de hal
stond. Ik draaide het nummer maar er werd niet opgenomen. Ze zal wel slapen,
probeerde ik mezelf gerust te stellen. Terug in de kamer zocht ik mijn stoel weer op
en ik zei dat er geen verbinding was.
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‘Heeft u wel het goede nummer gedraaid?’ vroeg Paul.
Ik had zin om op te staan en die snotneus een flinke draai om zijn oren te geven.
‘Wat weet jij van doodgaan? Wat weet jij van loopgraven en bajonetten? je hebt je
hele rotte leven nog voor je en je denkt dat alles koek en
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ei is, dat alles blijft zoals het is. Je vreet, je zuipt, je kruipt, je neukt. Links en rechts
zakken je vrinden in elkaar maar jij denkt dat je het eeuwige leven hebt. jongen, ik
zal je zeggen dat jij nog eens zo gruwelijk hard op je bek gaat, fantastisch!
Godnogantoe, ik wou dat ik er dan bij was, ik zal je eens zien gaan, Ram! zo op je
smoel, en dan zal ik een trapleertje meenemen en je vanaf de hoogste tree uitlachen.
Vandaag is hij het,’ zei ik en wees naar Michael, ‘de volgende keer lig jij daar en
dan zoek je het zelf maar uit. Ik kom niet. Het verkeerde nummer gedraaid, snotaap!’
Er werd geklapt en de glazen werden geheven. Leontine stond op en trok me naar
het bed toe. Algehele instemming. Kom erbij zitten, zing mee, drink!
Voor me bewoog Michael zich. Hij leek iets te zeggen maar er kwam geen geluid
uit zijn mond. Zijn lippen bewogen echter onafgebroken en een onhoorbare monoloog
legde ons voor een moment het zwijgen op.
Ik keek op mijn horloge. Middernacht was het! Waar was die tijd heengegaan.
Naast me lagen enkele lege flessen. De stemming was echter geenszins ingedamd.
Vrolijker nog dan voorheen spraken mijn vrienden over het een en ander, ik ving
namen op waarvan ik sommige meende te herkennen en andere weer niet. Soms
hadden ze het over elkaar en dan lachten ze, een enkele keer met een traan, maar die
werd altijd weer vlug weggeveegd.
Van tijd tot tijd liep ik naar het raam en keek uit over de uitgestrekte weilanden
achter het huis. De storm was nu nagenoeg gaan liggen en de witte velden lichtten
geheimzinnig op in het donker.
Zou er nog doorheen te rijden zijn, vroeg ik me af. Ik moest er niet aan denken
dat, wanneer ik eindelijk verlost was van deze ellende, ik ergens halverwege de reis
naar huis vast kwam te zitten. Moeder lag daar maar, waarschijnlijk in haar eigen
vuil. Ze moest water hebben en soep. Ze moest rust hebben en hoe had ze die als ze
met overslaande stem mijn naam riep in het donker en geen voetstappen op de gang
zou horen? Geen geklop op de deur. Geen stem die haar goedenacht wenste.
Ik realiseerde me opeens dat het het laatste uur aanmerkelijk stiller was geworden
in de kamer. Een enkeling lag lang uitgestrekt op de grond. Een stelletje zat in elkaar
gestrengeld. Paul was verder gaan lezen in het boek en één van de dames tokkelde
zachtjes op de gitaar.
Ik probeerde uit alle macht de roes waarin ik was beland van me af te schudden.
Toen voelde ik Michael op zijn voorhoofd. En zijn hals. Ik pakte zijn pols.
Michael was die nacht gestorven.
‘Ik moet tekenen,’ zei ik en keek verstoord om me heen. ‘Mijn tas, de papieren.
Een overlijdensakte, altijd noodzakelijk.’
Met een plechtig gebaar haalde ik de papieren uit mijn tas maar er was niemand
die aandacht voor me had. Allemaal zaten ze over het lichaam van Michael gebogen.
‘De papieren,’ zei ik nogmaals en probeerde zo breed mogelijk te gaan staan. ‘Ja,
de papieren.’
Maar niemand die me hoorde. Hielp je mensen te leven, dan was het niet goed.
Hielp je mensen te sterven, dan was het ook niet goed. Alleen aandacht voor elkaar,
dat hadden ze. Maar oog voor professionaliteit, voor kordaat optreden, dat was er
niet meer bij.
Papieren, ze waren nodig, hier en ginds, bij mijn moeder thuis. Overal waar je
kwam, daar waren de mannen met papieren, en als je niet een van hen was dan
verachtten ze je, dan was je een formaliteit, een noodzakelijk kwaad.
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De wagen wilde niet starten. Nu niet en later ook niet; ik was niet eens ontzet. Rustig
sloot ik het portier en begon te lopen. Ik kende de regio. In vogelvlucht viel de tocht
nog wel mee. Het was enkele uren na zonsopgang dat ik mijn straat aandeed.
Vlak voor ons huis stond een grijs busje geparkeerd maar ik sloeg er geen acht
op. Ik opende de voordeur en liep de gang in. In het hele huis hing een
angstaanjagende stilte. Ik riep haar naam en luisterde weer. Ik durfde me nauwelijks
te bewegen. Ik wenste in stilte dat ik weer ginds was, veilig bij de pot kachel in de
Carolusstraat. Dichtbij de jonge dood, de zekerheid, het gelach.
Toen ik boven gekomen was, zag ik een streep licht onder de badkamerdeur
vandaan komen. Ik kon me niet herinneren dat ik het licht aangelaten had. Ik opende
de deur.
Mijnheer Van Duisenberg zat in bad, zijn haar ingesopt, mijn rubber eendje tussen
zijn knieën in. Een half opgerookte sigaar lag op de rand van de badkuip.
‘O, bent u daar reeds?’ vroeg hij.
Op de grond lag zijn taxatiebloc. Daarnaast stond een dienblad met daarop een
pak koekjes en een fles wijn.
‘U vindt het vast niet erg dat ik mezelf geholpen heb,’ zei hij. ‘Een voortreffelijk
wijntje. Dat zeker. U bleef nogal lang weg, uw moeder was weer in slaap gesukkeld,
ik heb haar verder maar niet meer willen storen.’
‘Mijn moeder?’
‘We hebben even gekaart. Ze kan toepen als de eerste, mijnheer. Ze zou eens met
mijn moeder in contact moeten komen. Ze zouden nog aan elkaar gewaagd zijn.’
Toen hoorde ik gestommel op de gang. Achter me liepen enkele mannen met lange
donkere stukken hout de trap af.
‘De laatste, Joop,’ riep er een.
Ik stormde de slaapkamer in en zag tot mijn ontsteltenis hoe het hele vertrek was
leeggeroofd. De planken die de mannen bij zich hadden waren de laatste peilers van
moeders hemelbed geweest.
Daar lag ze, bij het open raam, op het matras. Haar ogen waren gesloten. Ik knielde
bij haar neer en probeerde haar wakker te maken.
‘Waarom laat u haar niet,’ vroeg Van Duisenberg.
Hij stond met een handdoek om zijn middel in de deuropening, de sigaar tussen
zijn tanden. Hij maakte een hoofdknik naar de telefoon die een beetje verloren in de
hoek van de kamer stond.
‘Meteen nadat ik u aan de lijn had, heb ik de vrouw gebeld. Ze is dol op antiek.
Een echt hemelbed ontbrak er nog maar aan. Ik persoonlijk haat dat ouwe spul. Niets
dan mijt en luizen. Maar goed, het is de vrouw hè? Wat doe je er tegen. Ik heb zo
gedacht, ik neem het spul en zorg ervoor dat alles goed komt met uw schuldeisers.
Ik ga voor u door het vuur, dat kan ik u verzekeren. Als we uw bed bij opbod hadden
verkocht was u nog niet uit de problemen geweest.’
Hij knikte me vriendelijk toe en draaide zich om. Het was alsof ik een klap in mijn
gezicht gekregen had. Wezenloos bleef ik daar achter. Minuten verstreken zonder
dat ik me bewoog. Plotseling greep moeder van onder de dekens mijn hand beet.
Haar ogen stonden wijd opengesperd. Ze fluisterde iets maar ze werd overstemd door
het geluid van het busje dat wegreed.
Zo zou het gebeuren. Ik wist het, als ik al iets zeker wist, er was geen ontkomen
aan.
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Het duurde een tijd voordat ik de wagen gestart kreeg. Ik moest nog
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gaan krabben ook. Uiteindelijk reed ik de Carolusstraat op en was ik op weg naar
huis, op weg naar moeder. Hoe koud moest ze het wel niet hebben? De honger die
ze moest lijden. Ze lag daar hulpeloos en alleen in haar eigen slijk terwijl die Michael
hier, naast de potkachel en omringd door gewetenloze moordenaars, gelukkig en als
een vitale, krachtige jongeman, was heengegaan. En niets was er wat ik eraan doen
kon. Er wachtte mij nog een lange tocht.
Yorgos Dalman

Passionate. Jaargang 6

32

Cocktail
Soms zijn de doden het gesprek van de dag
ze verwarren het uitzicht van de levenden
die zwevend boven gin, wodka, aqua vitae
het soortelijk gewicht van het geluk beproeven.
Soms raken de doden los van hun betekenis
zoals Anna die geveld door kinkhoest
mij achteloos verruilde voor Bourbon
het rauw-zoete monster dat geduldig haar lever opvrat.
Soms vorm ik een kring van vadsige geliefden
weerkaatst door de lachspiegel van een shaker
waarin Apple Jack, Screwdriver of Widow's kiss
schuddebuikend naar de drinkers staart.
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De Gevleugelde
Laat in november, verborgen in bed
luisterend naar oud nieuws van nieuwe profeten
en het verkeer dat in strepen voorbijraast
meende ik Jan A. weer te zien, struikelend
hij die in vele tongen sprak over dat
wat wij begeren en ons kwetst en het kwaad
dat voor de zon opkomt
alweer ongemerkt is geboren
zijn smal gelaat waarop ijdelheid en spot
een vuistslag werden voor menig versifex
imponeerde mij nog steeds
maar dood is dood en onze vriendschap
zoveel jaar gelee
heeft zich verdund tot mijn staren naar zijn zerk
zo de jenever omdat die, volgens hem, met ijs
onbedoeld dubbel wordt geschonken.
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Chronos
Elke dag een hartslag
het roesten van de tijd
en elke nacht verder van mij af
het ijzeren geheugen
dat zich geen leugen wil herinneren
en even armzalig als voorheen
de uit beton gehakte avond
winters licht dat uitdooft
op een boek, een brief
en het dagelijks verkeer van stemmen.
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Telefoontje uit Bethlehem
Wanneer een ochtend als deze zich verheft
in niets ontziend licht
en het oog vermoeid door bespiegelingen
geen onderscheid meer maken kan en staakt
dan verschijn jij met een frons
die wijsheid suggereert
wapperend met je lijkwade van Turijn.
Mijn dagen, hier gedeeltelijk doorleefd, zijn weg - voorgoed
maar jij blijft jong en afgemeten
ternauwernood kon ik je bekennen dat
wat jij hoopte in mij niet te vinden was
jij schetste in een nachtcafé hoe een wereldrijk
verging tot stof.
Maar al die verjaarde rampen leiden
slechts de aandacht af
in de bekende abattoirs, hier ver vandaan
klinken weer dezelfde gekken, onophoudelijk.

Henk Houthoff
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Helena en Mona Lisa
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Stel je bent dood. Je hebt je hele leven gewijd aan de literatuur en je verlangt naar
rust.
Je staat voor de poort van de hemel en belt aan: ‘Ding dong.’
Petrus doet open en heeft een dik boek onder zijn arm. Hij slaat het open en begint
te lezen. Na de eerste bladzijde aangehoord te hebben val je bijna in slaap. Maar
Petrus gaat maar door, hoofdstuk na hoofdstuk. Het is bar slecht. Helaas ben je al
dood en kun je niet nog een keer heengaan. Er begint zich een rij te vormen voor de
poort van de hemel. Mensen beginnen zich te irriteren. Ze gaan zich gedragen alsof
ze in een drukke supermarkt met een slome cassière zijn. Petrus blijft maar doorlezen.
Dit is de hemel, althans de ontdekking van de hemel.
Vroeger was alles anders. Vroeger werden verhaaltjes uitgeblazen door aan
chronische verkoudheid lijdende olifanten. Maar die tijd is niet meer voor mij. In de
volwassen literatuur zijn deze kindervriendelijke viervoeters weggejaagd door het
oeuvre van Harry Mulisch c.s., met als gevolg dat zij nu zwaar geschrokken en in
therapie in het rijk van Klein Duimpje c.s. ronddolen. Je moet nu goed opletten en
achter alles iets zoeken.
Ik zag vanochtend Mona Lisa zitten in de metro. Helaas reed de metro net weg en
bleef ik alleen achter. Als ik nu op een dak van een flat had gestaan, had ik
gesprongen. Een prachtige snoekduik, zwaartekracht, einde verhaal. Maar de volgende
metro kwam aanrijden. En daarin zag ik Helena zitten. Ze was waanzinnig mooi.
Ronald zou haar naar alle waarschijnlijkheid onmiddellijk op papier hebben verkracht,
maar ik liet haar op zijn minst nog drie haltes meerijden.
Ik ging tegenover haar zitten. Oog in oog met De Allermooiste Vrouw Ter Wereld.
Ze was een boek aan het lezen. Een boek met een mooie titel en een mooie kaft en
een mooie foto van de schrijver. Ze keek heel even naar mij en ging weer door met
lezen. Ik voelde me dom, omdat ik niet aan het lezen was. Gelukkig had ik een krant,
waar ik mijn schaamte in kon verstoppen. Ik was in een keer weg uit Troje, ik zat
midden in het voorpaginanieuws: Milosevic en Saddam Hoessein hebben een
homoseksuele relatie. De Amerikaanse veiligheidsdienst heeft een liefdesbrief
onderschept: Als je alle doden van Stalin, Mao en Hitler bij elkaar optelt en iedere
dode een deel van mijn liefde voor jou voorstelt, dan zijn er nog te weinig gestorven.
Zoveel houd ik van je - Milosevic. Liefde is een vreemd iets.
Ik keek van mijn krant op. Zij was niet meer aan het lezen, ze keek naar mij. Denkt
zij, wat ik denk? Ik wilde haar dronken voeren en haar vervolgens vragen of ze met
me wilde trouwen. Ze zou ‘ja’ zeggen en ik zou gelukkig zijn. De derde halte was
bereikt en ze stapte uit. Had ik maar een machinegeweer, dan kon ik mezelf
automatisch doden. Mijn psychiater zegt altijd: ‘Je mag gaan zitten of gaan liggen.’
Mijn psychiater is ook de psychiater van Ronald Giphart. Ronald komt nooit zelf
langs, maar belt haar drie keer per week op om te hijgen, soms wel twee uur lang:
zijn therapie. Ieder heeft zo zijn trekjes.
Een oma, die de plaats van Helena had ingenomen, zat vreselijk vies te slurpen
uit een pakje appelsap, terwijl haar kleindochtertje in haar oor schreeuwde dat ze
later Backstreet Boy wil worden. Het werd mij te veel. Ze zouden appelsap met een
infuus op de markt moeten brengen. Appels verpesten je leven; arme Helena, arme
ik. Als die gekke Adam en Eva niet zo'n behoefte hadden gehad aan vitaminen, dan
had ik nu vrolijk rond gehuppeld door het paradijs en als die mongool van een Newton
nooit een appel met mach negen op zijn harses had gekregen, dan was er voor mij
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ook wat van de natuurkunde te begrijpen. Dan zou ik ten minste ook een normale
studie kunnen gaan doen. Als Doornroosje niet in zo'n smerige appel was gestikt,
als Petrarca niet in driehonderdvijfenzestig sonnetten over appelborstjes had
geschreven...(conclusie:)Als je een beetje gezond verstand hebt, bijt je niet in een
appel: kut klokhuis.
Ik ben uitgestapt, want ik had behoefte om te kotsen. Ik kan autonoom kotsen. Dat
is het mooiste wat er is: kotsen wanneer je wilt, any place, anywhere. Tijdens het
vomeren moest ik aan Mona Lisa denken. Misschien is het leven wel een groot
museumbezoek. Je kijkt even rond en je vindt het allemaal maar niks en je zoekt de
hele tijd naar de uitgang, maar ga je naar buiten dan ben je dood. Dus ga je maar net
doen als of je een kunstliefhebber bent, je gaat leven! Je kunt ook kunst maken en
dat hebben God, Zeus, Brusselmans, Allah en Boeddha gedaan. Zij zijn kunstenaars.
Mijn kunstwerkje op de grond luchtte aardig op en ik voelde dat ik toe was aan
de psychologische laag van Twee Vrouwen.
Qst.
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Kakker lakken kunnen vliegen maar vinden lopen prettiger
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Een fragment uit de roman Het kanaal, die in april verschijnt bij uitgeverij
Veen.
Kakkerlakken kunnen vliegen, maar vinden lopen prettiger.
Op de wereld is er veel waar je verstand bij stil staat, dacht Eddie.
Hij had zich in zijn nieuw aangeschafte bruin wollen jurkje gehesen en wilde net
zijn gezicht controleren in het scheerspiegeltje boven het aanrecht van de caravan,
toen er, vanuit een smalle kier tussen de spiegel en het tegelboard eerst een paar
zwarte sprieten en vervolgens de kop, het borststuk en het achterlijf van een kleine
kakkerlak tevoorschijn piepten. Het beest begon meteen als een razende over de
vuilwitte tegels heen en weer te racen en verdween toen snel in de rand van het
aanrechtblad en de wand.
We hebben bezoek, sprak Eddie met temerige stem in het spiegeltje, draaide het
toen om zodat de vergrotende kant naar voren kwam en tuitte zijn roodgeverfde
lippen in het glas tot een monsterlijke mond.
Bezoek? vroeg die mond, waar is het bezoek dan nu? De stem had een heel andere
klank dan net, laag en grommend. Eddie draaide het spiegeltje weer om.
Zeker even z'n jas ophangen, zei Eddie, weer met eigen stem.
Hij was ervan overtuigd dat het beest wel weer tevoorschijn zou komen. Zo moeilijk
was dat niet om te voorspellen. Het hele aanrecht lag bezaaid met opgestapelde
lekkernijen, veel gedeelten van ouwe koffie- en puddingbroodjes (Eddie was gek op
koffie- en puddingbroodjes), maar ook veel schillen en gewone boterhammen,
klodders stroop en jam, ranzige boter, pannenkoekenmeel, gemorste melk en sap,
open blikjes sardines en makreel, gepelde tomaten, besnoten zakdoekjes, uitgelopen
aardappels, groene uien, ontbijtkoek, verdroogde theezakjes, ouwe koffiefilters,
verschrompelde augurkjes, en over welk landschap bovendien nog een witte waas
van schimmel schemerde.
Nee, die komt wel terug, zei Eddie in het spiegeltje en draaide het glas weer om.
Wat ga je met 'm doen? vroeg de monstermond met schorre stem.
Vragen hoe die heet, teemde Eddie.
Daar kwam het beest al, uit de rand gekropen; razendsnel liep het over een
melkkarton, balanceerde over de rand van een sardinenblikje en verdween toen in
een kloof van het schimmelgebergte.
En? vroeg de grote rode muil.
Hij heet Bugsy, fezelde Eddie, en hij is uit een ver land helemaal hier naar toe
komen lopen, speciaal om mij te bezoeken.
Hij draaide zich van de spiegel af en deed enkele passen de caravan in.
Ik lul te veel in mezelf, stelde hij vast, het is niet goed te veel in jezelf te lullen,
beter is het tegen anderen aan te lullen.
Hij had het warm. De wollen jurk die hij droeg kriebelde een beetje op zijn rug.
De butagaskachel stond op de hoogste stand te loeien; hij bukte zich en draaide de
knop naar de spaarvlam.
‘Sorry Bugsy,’ zei hij hardop.
Hij opende de deur van de kast. In het bovenste gedeelte hingen z'n jurken. Ze
waren allemaal bruin, zijn lievelingskleur, en waren allemaal van degelijke snit. Hij
hield niet van frivole jurkjes, het liefst droeg hij deze op vrouwen van middelbare
leeftijd toegesneden robes; altijd met een ceintuurtje en daaronder pantoffels. Lang
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bevallen: een christelijk sloofje, maar wel met een
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vuurrood geverfde mond. Geen pruik, gewoon zijn eigen piekhaar erboven. Geen
nylons; blote, behaarde benen.
Onderin de kast zaten drie laatjes. In het bovenste lagen allemaal kettingen, allerlei
soorten colliers van parels, melkwitte munten, gekleurde ballen, maar ook van
gevlochten gouddraad en leertjes met benen figuurtjes. De halssnoeren lagen in een
wanordelijke hoop in en door elkaar; zelden waren ze gedragen; alleen maar
aangeschaft in een gulzige bui en uitgeprobeerd voor de spiegel, maar steeds weer
door Eddie terugverwezen naar hun bergplaats. Aanstellerij.
In het tweede laatje lagen slipjes. Het waren heel eenvoudige broekjes, geen
flauwekul met ruches en kantjes, gewone broekjes waren het. Deze had Eddie niet
aangeschaft, maar - en ja, dat was niet zo mooi van Eddie - gewoon van diverse
waslijnen gepikt. Hij was al doende zelfs een keer betrapt en had daarvoor een
bekeuring gekregen. Erg handig was hij ook daarbij niet te werk gegaan, bij dat
pikken van de slippen. Hij had zich er namelijk altijd eerst van vergewist of de
broekjes wel honderd procent kunststof waren, want in dure broekjes met onzin eraan
was Eddie niet geïnteresseerd, het moesten eerlijke vrouwenbroekjes zijn, en anders
niet. Maar bij dat omstandig controleren van de wasmerkjes kon men moeilijk ook
nog de omgeving in de gaten houden, en zodoende was hij herhaaldelijk door de
bezitters van die broekjes gesnapt en kon zijn signalement makkelijk doorgegeven
worden aan de bevoegde instanties; ja, wat wil je, met zo'n signalement: man, wollen
jurkje, pantoffels, roodgeverfde lippen, piekhaar. ‘Wacht u voor de slippengrisser!’
was al snel het parool in de buurt. De politie waarschuwde hem terdege, en zijn
verweer dat hij de slipjes heus niet zelf aantrok was ook bepaald zwak en kon zeker
niet als verzachtende omstandigheid aangemerkt worden. Bovendien was het een
leugen. Eddie trok die slipjes wel degelijk aan zijn eigen reet, maar wel altijd met
zijn eigen mannenonderbroek daar weer over heen, zodat het misschien net voor
hemzelf leek alsof er niets aan de hand was daar beneden. Een mens kon zichzelf
goed voor de gek houden.
In het onderste laatje lagen touwtjes, elastiekjes, paperclips, plakband, een kapot
horloge, sleutels, een schoenlepel, een stekker, een schoolschrift (waarin men als
men de moeite zou nemen het open te slaan, honderden malen de zin: ‘Ik ben bang,
en ik moet niet bang zijn’, in onhandige hanenpoten neergekrabbeld kon zien staan),
cassettebandjes, een plastic roos, een glazen kaarsenstandaard, enzovoort. Niks
bijzonders dus.
Uit deze la diepte Eddie nu een hard plastic doosje met punaises op. Hij leegde
het doosje en zette het op de tafel, nadat hij de vele lege beugelflesjes wat opzij had
geschoven.
Dit wordt je glazen huisje, Bugsy, zei hij, maar eerst ga ik slapen, lekker in mijn
nieuwe, wollen jurkje, zodat er de juiste geur aan komt te hangen.
Hij kroop, gekleed en al, maar zonder pantoffels, onder de wat hard geworden en
vervilte dekens. Eddie mocht dan alleen wonen, zo alleen was hij in dat bed nu ook
weer niet. In de eerste plaats waren er in zijn hoofd vele figuren, waarvan wij vorm
en signatuur helaas niet kunnen kennen, maar in zijn broek + slip waren ook heel
wat luizige vriendjes, zodat hij alvorens de slaap te vatten, zowel te sjorren als te
krabben lag, in steeds heftiger afwisseling van het één naar het ander. De kleine
diertjes die zich zo gezellig in Eddie's broek hadden genesteld waren heel in de verte
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nestelen - en waren, wat dichterbij, weliswaar neef en nicht van zowel de hoofd- als
de schaamluis - die niet bijten of zuigen maar gewoon brutaal paren en hun neten
aan de basis van één haar vastkitten - maar van geen van deze gasten had Eddie last.
Het was de verdomde kleerluis waar hij last van had, die dan wel niet met krachtige
klauwtjes de haren zelf omklemt en ook niet haar neten aan de haren vastkleeft maar
zich wel aan de vezels van de draden van de onderkleding hecht, en wèl eventjes,
naast ondraaglijke jeuk, ook de vlektyfus van mens op mens overbrengt; deze tere,
gele of groenige diertjes hebben ook nog vleugeltjes bedekt met kriebelige
wimpelhaartjes, en een antenne van ten minste dertien leden op het hoofdje - je vraagt
je af wat God met deze wezentjes bedoeld heeft.
Kakkerlakken kunnen vliegen, maar vinden lopen prettiger.
Hm, dacht Eddie, wat zou daar de reden voor kunnen zijn? Zouden er aan vliegen
risico's verbonden zijn dat zij dit lopen verkozen boven het vliegen, en zo ja welke?
Hoe Eddie ook nadacht, hij kon niks bedenken. De kakkerlak kon weliswaar vreselijk
hard lopen, wel dertig centimeter in één seconde, dus de honderd meter deden ze in
een strakke 5,5 minuut, maar toch, wie zou niet willen vliegen? Toch waren de
beestjes niet dom, ze waren er tenslotte als een van de weinige dieren der schepping
in geslaagd vanaf hun moment van oorsprong praktisch niet te muteren, en, zo vertelde
iemand laatst op de radio, zij waren de enige diertjes die een eventuele kernramp
zouden overleven, wellicht samen met enige ratachtigen en wat stevige plantjes. Een
en ander geeft te denken.
Kakkerlakken kunnen vliegen, maar vinden lopen prettiger.
Waarom dan die vleugels? vroeg Eddie zich af. Hij had de inmiddels gevangen
kakkerlak in het lege plastic doosje gestopt waar hij de punaises even daarvoor uit
verwijderd had. Hij wilde het insectje beter bekijken, daartoe had hij de scheerspiegel
van de wand gehaald en hield deze nu naast het doosje zodat het beeld vergroot in
het glas weerspiegeld werd. Een monstrueuze kop met sprieten, facetogen, lippen,
tasters en kaken keek Eddie aan. Op het sterk afgeplatte lijf van het dier zaten twee
paar vleugels, maar het voorste paar had zich verhard tot dikke, leerachtige
dekschilden waaronder het achterste paar vleugels deels was opgeborgen. De zes
lange poten waren bedekt met harige stekels en mondden uit in kleine klauwtjes.
Nou ben ik benieuwd of jij een vrouwtje of een mannetje bent, zei Eddie hardop, en
hij zette het doosje bovenop de spiegel zodat hij de onderkant van de kakkerlak aan
een nader onderzoek kon onderwerpen. Het onderlijf was bedekt met een aantal
buikplaten.
Hoe zat 't ook alweer, vroeg Eddie zich af, een mannetje had negen van zulke
buikplaten, en het vrouwtje had er één of twee minder, nee twee, ja dat was het, zeven
buikplaten had het kakkerlakkenvrouwtje, waarbij het laatste plaatje, bij de punt van
het achterlijf, in tweeën gedeeld was, en zo het spleetje vormde waarmee de vrouwtjes
van de mannetjes konden worden onderscheiden. Kakkerlakken paarden, wist Eddie,
met hun achterlijven naar elkaar toegewend, ze keken dus allebei de andere kant uit
tijdens de daad. Eddie had dit niet op de radio gehoord, maar ooit, lang geleden op
de televisie gezien, in een kleurenfilm over de natuur. Het exemplaar in Eddie's
plastic doosje was een mannetje.
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moeder tegen haar kleine kindje. Het moest dan natuurlijk wel een heel klein jurkje
zijn, maar dat soort jurkjes bestonden. Er bestonden nog wel
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veel kleinere jurkjes. Eddie had ook ooit op de televisie, niet in een kleurenfilm over
de natuur maar in een programma om te lachen, een vlo zien dansen op een spiegel,
en die vlo droeg een tutuutje; nou, ga maar eens na hoe groot dat tutuutje geweest
moet zijn. Bovendien had diezelfde vlo ook nog een parasolletje vast weten te houden,
en hij had later ook nog op een driewielertje gefietst: het was tenslotte een programma
om te lachen. Eddie had het vooral fascinerend gevonden hoe deze vlo, en ook nog
andere optredende vlooien, gevoed werden. Ze werden namelijk gewoon op de
ontblote arm van de vlooientemmer gezet, waarna ze heerlijk begonnen te zuigen;
het beeld was ontroerend, maar ook wel degelijk jeukverwekkend.
Kakkerlakken kunnen vliegen, maar vinden lopen prettiger.
Wat mankeerde die beessies in godsnaam, dacht Eddie -‘vliegen? vliegen? nee
hoor, ik ga wel lopen’ - wat was dat voor waanzin? Of zat er aan dat vliegen een
gevaar verbonden, dat alleen zij kenden en bleven ze daarom maar liever met hun
zes poten op de grond?
Had ik maar vleugels, dacht Eddie. Ik zou als een grote, bruine mot in mijn wollen
jurk over de stad vliegen. Ik zou de mensen angst aanjagen, de kindertjes doen krijsen,
de dames laten gillen. Eddie genoot van de aanblik die hij de mensen gaf en waarvan
zij zichtbaar schrokken, omdat zij de hele verschijning niet goed konden thuisbrengen.
Ze zagen heus wel dat het een man was, Eddie, maar waarom dan dat armoedige
bruine wollen afgebokte huisvrouwenjurkje? Waarom, als deze travestie dan zo nodig
moest zijn, niet een uitbundiger en feestelijker jurk? En waarom wel die lippen zo
overdadig geverfd? En waarom daar dan weer niet een damespruik bovenop gezet
in plaats van die zelf afgeknipte piekharen? En waarom pantoffels, en geen schoenen?
En waarom over dit alles heen ook nog eens een lange vieze kapotte jas? Het was
erg veel voor degene die voor het eerst een blik op Eddie richtte, en deze was geheid
voor een moment in verwarring; een verwarring die gepaard ging met een zeker
ongemakkelijk gevoel, noem het maar gerust angst, ja, angst, voor iets wat gelijkelijk
eng en fascinerend was, zoals je bijvoorbeeld naar een insect kon kijken dat je deed
huiveren en rillen, maar waarnaar je toch moest blijven kijken omdat het je blik
gevangen hield, je tot gevangene maakte, je je wil ontnam...
Aat Ceelen
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de jeugd heeft het niet gemakkelijk
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1. Huiswerk maken
Hij verdween uit de keuken; ze hoorden
Hem de trap opstormen. De anderen trokken
Ook weer naar hun diverse karweitjes.
Hij zou zoveel mogelijk vrij zijn in
Zijn keus later, maar voorlopig was het
Verstandiger als z'n ouders voor hem
Dachten en handelden. Ze wilden hun zoon
Toch liever dokter laten worden dan matroos.
Een gesprek met de onderwijzer had
Aan het licht gebracht, dat hij heel
Goed kon leren, maar erg lui was.
Daarom zou hij gedwongen worden
Met de rest van de klas mee te komen
Door iedere dag zijn huiswerk te maken.
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2. Luduvudu II
Hortend en snikkend vertelde zij wat haar
Hinderde. De onderwijzer luisterde
Aandachtig. Hoe licht kwam je er toch
Toe iemand haastig en daardoor geheel
Verkeerd te beoordelen. Ze mocht gaan.
Een half uur later kwam ze buiten adem
Hijgend en vuurrood thuis aan. Moeder
Stond voor het raam en verwonderde
Zich over het vroege thuiskomen van
Haar dochter. Ze bleven een tijdlang
Doodstil staan voor het raam.
Ze stopte haar vingers in haar oren en
Sloot haar ogen. Zo wachtte ze tot eindelijk
De telefoon rinkelde die zij niet hoorde.
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3. Ik mag nooit iets
Ze wierp een vluchtige blik op het gezicht
Van haar vader; het brede, uitgezakte gezicht,
Met de groeven in de wangen en de kringen
Onder de ogen, waarop een innerlijke
Strijd lag te lezen, die zij niet eerder had
Gezien. Daarnaar bleef zij staren, verbaasd
En geboeid, zonder een woord te zeggen.
Traag sloeg hij zijn ogen op en wenkte.
Er was geen onderwerping in de beweging,
Er lag geen strengheid in zijn blik, alleen
Verdriet. Dat sprak ook uit zijn stem, die
Ongewoon zacht klonk en lager dan anders.
Opnieuw keken ze elkaar aan en zij knikte
Zwijgend toen vader het hoofd schudde.

Jan Oudenaarden
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Aforismen
De doodsteek van ieder ideaal is het scherpe geheugen.
Beslissingen nemen vind ik altijd erg moeilijk. Neem één keer de goede en je zit er
voorgoed aan vast.
Er zijn er die bouwen aan hun toekomst; er zijn er die bouwen een verleden op.
De mooiste dialogen hoor je in de hoofden van de eenzamen.
Bloemlezen: alweer zo'n new age rage.
De ghettovorming in Nederland schijnt zienderogen toe te nemen. Misschien krijgen
we nu eindelijk eens een bloeiende hiphopscene.
Wie afziet van wraak moet de rest van zijn leven omzien in wrok.
Hustler in braille: je komt handen te kort.
Anil Ramdas pleit voor niet-stigmatiserende berichtgeving in multiculturele
samenleving: ‘gebrekkige deur aangeklaagd wegens dood door nalatigheid’.
Een aforist is een dichter zonder bladspiegel.
Christina Vreeswijk
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Sparagmos
Sinds vijf dagen werk ik in een slachthuis
tijd speelt hier geen rol.
Omdat ik klein van stuk ben en niet erg
sterk krijg ik de makkelijkste werkjes:
runderkarkassen merken met een stempel en
inkt, bloed en darmen wegvegen, de varkens
wegen (digitaal)...
Vandaag sta ik naast een grote Turkse man,
tatoeages op zijn bovenarm. Hij is zijn mes
aan het slijpen, veegt het zweet van zijn
vettige voorhoofd. Zijn taak is het een diepe
inkeping te maken tussen kop en romp. Hij
mag de kop niet lossnijden.
Waarom sidderen de lichamen zo, vraag ik,
leunend tegen een varken.
Contractie van de spieren. Zou jij ook doen als
ze een stalen pin door jouw hoofd zouden schieten.
Ik knik, en ga door met mijn werk, hersenen
verwijderen, de grote en de kleine.
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Ik ben
ik breek de stenen
tot zand
ik heb mijn mes geslepen
ik ben de hand
die vergruist
ik ben de vuist
ik ben het gat in de grond
ik ben de doodgraver
ik ben het aas
ik ben de glasscherf
ik ben de open ader
ik ben de wond
ik ben het snijvlak
van de bijl
ik ben de spaanders
ik heb mijn eigen tijd
mijn bloedsomloop
onderhuids
ik ben de subtekst
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De stenen wachten
Voor Ernesto
in de nis
waar je gezicht
in bloed
geschreven is
zal ik knielen
en wenen
het middaguur
begraaft in licht
de groene schaduw van
het messcherpe blad
voor het valt
en bloedt
na negen kogels
werden zijn bruine ogen
blauw: hij was dood
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Kerkhof
Het stormt in de schaduwrijke nacht
ik bezoek een joods kerkhof; sterren en stenen
dit is mijn droomachtige
dronken wat dan ook
werkelijkheid
en ik denk: te weinig plaats voor zoveel joden
ook al zijn ze dood

Willem Thies
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het lijk genaamd hij
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Er ligt een lijk op straat, het ligt er al een poosje. Het is geen aangenaam lijk, het is
overdekt met gelig pus en geronnen bloed. De vliegen proeven ervan. We kunnen
het zien liggen vanaf de eettafel. Altijd weer geruzie wie er met zijn rug naar het lijk
mag zitten.
Het lijk zegt geen woord, maar het spreekt voortdurend tot ons. We kunnen
eromheen lopen, een boog zo wijd als de armen van Atlas, maar de geur van het lijk
zoekt ons op. Nergens zijn wij veilig, nooit kunnen wij ons geborgen weten. Een
adelaar proeft van onze lever. We, dat zijn Frauke, de kinderen en ik. Ik heet Bert.
De kinderen zijn genoemd naar hun grootouders. Die wonen ook bij ons. En natuurlijk
is er de rest van het dorp, wij zijn allen opgetrokken uit de klamme aarde. Ik zeg:
‘Laten we bidden om Gods zegen af te smeken over deze maaltijd.’
Dat zeg ik iedere dag, twee keer, een keer 's ochtends, een keer 's avonds. Iedereen
knikt. Buiten is het groene gras, de weg is slechts een onbetekenende grijze band,
tussen twee witte lijnen waarlangs je hem uit het landschap zou willen knippen. Die
weg hoort daar niet, we hebben er nooit om gevraagd. De wilgen zijn vers geknot.
Hard werken moet je, het leven uit de klei trekken, je eigen leven en dat van je familie,
alles is oogst, oogst is alles. God is hard voor ons. Maar we klagen niet.
Niemand weet hoe het lijk daar gekomen is, iedereen wil het vergeten. Toen we
voor het eerst weer bij het lijk durfden te gaan kijken, stond zijn buik al bol. Een
grimas op het gezicht. Armen slap langs het lichaam. En al dat bloed en stof. Alsof
hij ermee gepaneerd is. Het is niet goed er te dichtbij te komen. Dan ga je allerlei
dingen denken die je niet wilt. Over schuld, over daders. Het kwaad komt van elders.
Niet veel later zijn we het lijk ‘hij’ gaan noemen, een vastgepriemd generiek, zoals
je ‘het’ zegt als je een wip bedoelt. Je kunt zeggen zonder te zeggen. Omdat je hoopt
op afstand. Maar in de nacht, als het vlees nabij is, als je de warmte voelt, gloeiend,
dan weet je hoe echt het allemaal is, dat de realiteit bij je binnendringt, je doet
kreunen. Het neemt bezit van je. Hij neemt bezit van je. Het zijn dezelfde vliegen.
Wij bevechten de tijd.
De nacht waarin het lijk ons leven betrad, die nacht was iedereen onrustig, zwierf
door de straten, woedend, zoekend naar schuldigen. Het lijk leefde toen nog, ontkende
uit alle macht, titanisch. De avond was niet anders geweest dan andere, tenminste
op het eerste gezicht, de lucht was donkerblauw, een halve maan waarvan niemand
de richting wist, zo onbewust was iedereen zich van de tijd. Frauke lachte in het rond,
een beetje bezorgd misschien maar toch gelukkig, de kinderen speelden, de koeien
kauwden vredig. Rust, er was geen aanleiding voor wat dan ook. En toch.
We zitten aan tafel en denken allemaal: ik niet. Frauke niet, de kinderen niet, ik
niet, vader niet, moeder niet, noch de buurman die even langs komt. Als Fraukes
vader nog leefde, zou hij zichzelf ook uitsluiten, zeggen dat het geen zin heeft om
te kijken, dat je moet denken aan wat de toekomst brengen moge. God behoede ons,
suikerstroop en pannenkoeken. Zo is het, onontkenbaar. We bidden: lijk, sta op, neem
je mat en wandel, heen uit ons leven, verlos ons. Twee slokken karnemelk. En dan
heb ik het nog niet eens over de verwijtende ogen van Frauke. Zij weet het allemaal
en anders zou ze het vermoeden. Voor haar is daar geen verschil tussen. Drie kinderen
al en nog steeds zo naïef.
Waarschijnlijk begon het met de brand. Je vraagt je meteen af wie het
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vuur gebracht heeft. Je weet: ik niet, de buurman ook niet, want hij helpt altijd met
het schilderen van de luiken, het binden van nieuw riet voor het dak. Wij kennen
elkaar, wonen hier al zoveel generaties, altijd is alles goed geweest. Al die
consternatie, vijf koeien verloren, prachtige beesten, geschreeuw, rennen met emmers,
allemaal te laat, de vlammen sloegen uit de doos van Pandora. Schroeilucht. En toen
keek iedereen naar de hij die lijk zou worden.
Wij zijn maar een klein dorp, een boerderij of wat, een paar hokjes voor
onfortuinlijke dagloners, niemand kan ons verantwoordelijk houden voor dingen
waar we niet op voorbereid waren. Zoals zijn komst. Hij zag er anders uit, dat kun
je niet ontkennen. Het was een mooie dag.
Frauke rook als altijd naar hooi, ze zag de man op zich afkomen, langs de sloot,
door het stof van het kleine pad, tegen het blaffen van de hond in. Frauke zette de
bos wilgentenen neer, keek hem nieuwsgierig aan, afwachtend, het hoofd een beetje
schuin - waarom ik van haar houd - eeuwige blos. Haar handen veegde ze af aan haar
schort, wit met grijze strepen. Hij sprak. Van een afstandje sloeg ik hen gade. Ze
wees, de punt van haar vinger volgde de weg. De jongste vergezelde hem naar het
leegstaande huis. Twee sjokkende gestalten, waarvan er één drie keer omkeek.
Ik gaf de oudste opdracht zijn gangen na te gaan. Hij zette de ramen open en joeg
het stof naar buiten. Keerde de stallen binnenstebuiten. Niemand begreep waarom
hij dat zou willen, zo zonder beesten. Hij klom op het dak om de schoorsteen te
vegen. Na twee weken leek het alsof er altijd al iemand gewoond had in het lege
huis. Volgens de oudste poetste hij het koper, zat uren achtereen voor zich uit te
staren aan de kleine tafel met het tapijtje, een fles en een boek bij de hand. Slechts
zelden liep hij door het dorp. Af en toe sprak hij met Frauke, alsof hij haar vertrouwde.
Hij sliep alleen in de grote bedstee, tussen koude lakens.
Wij probeerden te doen alsof er helemaal niets aan de hand was. Terwijl we wisten
dat hij anders was. We wisten dat hij niet voor dag en dauw opstond om de koeien
te verzorgen, nooit de gier over het land uitreed, de avonden niet nodig had om zijn
gereedschap te slijpen. Ik wist nog meer dan dat, ik wist dat hij bij ons kwam om
melk en eieren te kopen. Een keer nam hij een hele kip mee. Hij zat daar maar aan
zijn tafel. De kinderen gingen vaak op zijn ramen bonzen om zijn aandacht te trekken.
Je moet hun een pleziertje gunnen.
Soms dacht ik dat de kleine meid vriendschap had gesloten met hem, ze ging nooit
mee met haar broers naar het huis om op de ramen te kloppen of stro in de schoorsteen
te stoppen. Ze heet Ria maar ze wil Rhea heten. Dat heeft ze gelezen. Ze is nog jong,
weet niet dat de zaken lopen zoals ze lopen. Toch is ze al een schoonheid, ze lijkt in
zoveel dingen op haar moeder. In de morgen bekijkt ze zichzelf in de spiegel, drapeert
zorgvuldig de lokken om haar oren. Altijd, ook, het verleidelijke hooi. En kijken,
steeds maar kijken, met haar ogen. Zo mooi.
De avond voor de nacht zat ik naar de nieuwe oorbellen van Frauke te kijken.
Gouden appeltjes, ze glimden in het lamplicht. Ik hoorde niet wat ze zei. De kinderen
waren al naar bed. Frauke is van mij, dacht ik, en niemand anders. Nu zag ik haar
lachen, alsof ze merkte dat ze alleen zo een boodschap naar me door kon seinen. ‘Ga
jij vast slapen,’ zei ze. ‘Dan ga ik nog even in de stallen kijken.’
Je moet de zaken niet forceren, alles zijn gang laten gaan. Niemand had er behoefte
aan met hem te spreken, niemand kreeg hoogte van
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hem. Hij droeg rare kleren. Iedereen vroeg zich af hoe hij aan dat geld kwam, daar
hadden wij allemaal zo weinig van, hoogstens voor nieuw zaaigoed, in noodgevallen
de veearts, een fles jenever met de feestdagen. Hij was er niet bij toen we het vuur
ontdekten, midden in de nacht, op een moment dat we ons veilig waanden, waarop
geen van ons zich ooit buiten zou wagen. Het was de hond die ons waarschuwde.
Indringers. Duister is het thuis van de vlammen, het tijdstip waarop de hel zich buiten
haar krochten waagt. Vandaar dat we aan hem dachten.
Toen wisten we dat niet, maar het was beter geweest als het lijk nog leefde. We
hadden al het goede met hem voor, laat niemand denken dat wij haat koesterden. We
willen graag geloven dat hij op straat is gaan liggen, uit vrije wil, om zichzelf te
splijten, om lijk te worden. Hij ging liggen en verliet ons, buiten zichzelf.
Maar 's nachts worden wij bezocht door visioenen vol achterdocht, waarin we
optrekken naar het huis, sommigen met de emmers nog in de handen, anderen met
ijzer in plaats van zink, schreeuwend en vloekend. Alles is bruikbaar om de vlammen
uit te slaan. Niemand is meer alleen, iedereen is opgegaan in de anderen, een razende
menigte, met de gloeiende wil te sleuren. Dan volgt het badende zweet.
Wat we hadden willen doen, hem met zijn neus in de as duwen, hem uitdrijven.
Trekken over het grind, hem met onze handen manen tot spoed, soms met een stok
erbij, soms met meer. Ik was laaiend, werkelijk, alles was me afgenomen. Over de
weg, verder, naar de stal, plotseling bleef hij liggen, een aangereden ree. We namen
afstand, ik porde voorzichtig met mijn klomp in zijn zij. Iemand gilde, een stem die
ik zo goed kende.
Nu is het te laat. Vredig zal het nooit meer worden, hoogstens stil. Het lijk genaamd
hij is toch nog een van ons geworden, meer dan we ooit vermoedden. Dag en nacht
is hij in ons midden, hij zit met ons aan tafel. Andijvie, postelein. Kaantjes. We
krijgen allen ons deel. Ik weet dat we elkaar met argwaan bekijken. Omdat we bang
zijn voor onszelf. Frauke draagt haar nieuwe oorbellen niet meer. De kinderen, ze
begrijpen het allemaal maar half. Ik voel me bitter, in alle uiteinden van mijn lichaam.
Het stof hoopt zich weer op achter de dichte ramen.
Ooit zal de dag komen waarop een van ons weet dat hij meer schuld voelt dan alle
anderen. Niemand wil het zijn, maar hij zal komen, opstaan van de tafel, zwijgend
op het lijk aflopen, en wij allen zullen hem volgen, wetend dat de dag gekomen is,
we zullen gespannen achter de schuldige aanlopen, een brok in de keel, zien hoe hij
knielt bij het lijk, de lippen van het lijk kust en schreeuwt, uit angst, om vergeving,
een verschrikkelijke gewaarwording, nietigheid, en iedereen zal zwijgen, een enkeling
huilen, wetend dat het lijk daar altijd zal blijven liggen, ook nu het al zo lang begraven
is.
Rotterdam, maart-april 1998
Christian Jongeneel
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Oude vrouw
1.
Ze loopt zo langzaam
zo traag alsof haar voeten
niet meer bij haar horen
en ze aan afstand heeft
verloren door de kaalslag
van een verdwenen tijd.
Ze droomt van een eiland
waar de dagen niet bestaan
maar er is geen streep
in de verte te zien, geen
teken van nevelig licht
alleen rimpelig water
waarin ze een gezicht
herkent dat ze mist
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2.
Ze is gekrompen
door de tijd en staat
dichterbij de aarde.
Wij passen niet meer
in haar, al schaven we
onhandig met woorden.
Soms zien we haar lopen
in een harde regen en horen
hoe ze zacht zingt:
laat het water blijven stromen,
ik wil drijven naar
de ark van de dood
met mijn botten rammelen
aan de poort
om binnen te komen.

Leo Stilma
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ten slotte
De Amerikaanse literatuur heeft van alles voor op de Nederlandse, maar een van de
belangrijkste kenmerken is dat veel Amerikaanse schrijvers de maatschappelijke
ontwikkelingen van hun land op de voet volgen. Dat is hier wel anders. Terwijl
mediamakers, politici en burgers zich al jaren druk maken over kwesties van goed
en kwaad, het vermeende verval van normen en waarden, zijn onze schrijvers nog
altijd bezig met ego-documenten en tijdgeestromans over - op zijn recentst - de jaren
zeventig. Palmen, Voskuil, van der Heijden, Mulisch en wie verder ook
toonaangevend zijn - het zijn niet bepaald auteurs die hun vinger aan de pols van
deze tijd houden. Verdwaalde romans van de laatste jaren die wel eigentijdse morele
kwesties aan de orde stelden - Otten, Dorrestein - kregen aandacht maar wisten geen
nieuwe trend te zetten. Er is nog altijd een veilige afstand tussen het privé-universum
van de Nederlandse schrijver en de omliggende werkelijkheid.
Amerikaanse literatuur, in tegenstelling tot de Nederlandse, is bij uitstek begaan
met morele vraagstukken. Bijna alle grote Amerikaanse schrijvers van deze eeuw Faulkner, Hemingway, Bellow, Mailer - hielden zich er diepgaand mee bezig. Dat
in de Amerikaanse samenleving ook nu nog het gedrag van mensen op bijna
obsessieve manier getoetst wordt ondervindt iedereen, van popster tot president. Het
betekent echter niet dat er overeenstemming is over hoe dat gedrag beoordeeld moet
worden. Dat traditionele normen en waarden zijn uitgehold en men op zoek lijkt naar
een nieuw moreel ijkpunt dat houvast kan geven, geldt net zo goed voor de
Amerikaanse als Nederlandse samenleving. De Amerikaanse literatuur is er echter
een veel directer weerspiegeling van.
Zo zijn er de afgelopen jaren weer enkele pogingen gedaan om de Great American
Novel te schrijven - de denkbeeldige, definitieve roman die het Amerikaanse
levensgevoel perfect moet uitdrukken. Toonaangevende schrijvers als Updike, Roth
en Delillo hebben ieder, met wisselend succes, een ambitieus epos over Amerika's
recente verleden en heden uitgebracht. Ze beschrijven de idealen van de American
Dream - vrijheid, democratie, gelijke kansen voor iedereen - zoals die dertig, veertig
jaar geleden nog alom gepredikt werden. Vervolgens voeren ze de huidige
Amerikaanse samenleving op waarin, in hun visie, materialisme en het recht van de
sterkste de nieuwe idealen zijn. En zij die het hardst om morele herbezinning roepen,
zijn tv-
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dominees en andere onverdraagzame godsdienstfanaten. Met name Roth roept in
zijn American Pastoral een lange stoet hysterische fundamentalisten ten tonele. Zij
zijn volgens Roth de erfgenamen van de wezenloze hippies, die nergens in geloofden
dan zichzelf. De spirituele leegte is compleet, is de bittere conclusie van American
Pastoral.
Cormac McCarthy is ook een auteur die een oeuvre heeft opgebouwd rond de
morele crisis in zijn land. Zijn eerste boeken uit de jaren zeventig waren zo
gewelddadig en uitzichtloos dat hij er slechts een klein publiek mee bereikte. Maar
met The Border Trilogy, drie overrompelende romans die in de afgelopen zeven jaar
zijn verschenen, verkreeg hij meer bekendheid. Waarschijnlijk omdat de strekking
van deze boeken, hoe grimmig ook, niet hopeloos is. Al lijkt 't vaak weinig te schelen.
Anders dan zijn collega's kiest McCarthy een landelijk en tijdloos decor voor zijn
morele vertellingen. Daarbij schrijft hij een eenvoudig proza, waarin zeer precieze
beschrijvingen en lyrische passages elkaar afwisselen. Iedere intellectuele analyse
ontbreekt; ook daarin onderscheidt McCarthy zich. All the pretty horses, het eerste
deel van de trilogie, gaat over de 16-jarige Texaanse boerenzoon John Grady Cole.
Als zijn vader ernstig ziek wordt en de boerderij verkocht dreigt te worden, vlucht
John naar Mexico, samen met zijn vriend Rawlins. Onderweg krijgen ze gezelschap
van Blevins, een geheimzinnige jongen in het bezit van een schitterend paard. Het
drietal wordt opgejaagd door Mexicanen die Blevins als een dief beschouwen. John
en Rawlins raken Blevins tijdens de vlucht kwijt. Ze krijgen werk op een boerderij,
waar John een romance beleeft die wordt afgebroken omdat de Mexicaanse familie
geen arme Amerikaan accepteert. Ineens worden ze opgepakt, omdat ze als
handlangers van Blevins gezien worden. In de gevangenis worden ze met hem
herenigd. Het leven daar is een hel, en in een ijzingwekkende scene doodt John een
medegevangene die hem bedreigt. Later schiet de Mexicaanse politie Blevins, de
paardendief, in koelen bloede dood.
John en Rawlins komen vrij. John kan het echter niet van zich afzetten dat hij
iemand gedood heeft. Daarnaast is hij zijn vriendin kwijt, en is zijn metgezel
vermoord. Hij besluit een daad te stellen. Hij haalt bij de politie Blevins gestolen
paard op, en neemt zich voor het naar de rechtmatige eigenaar terug te brengen, al
heeft hij geen idee waar die te zoeken. Met Rawlins reist hij terug naar Texas en gaat
allerlei steden af. De eigenaar van het paard vindt hij echter niet. Rawlins besluit
naar hun beider geboortedorp terug te keren. Maar John weet - en daarmee eindigt
All the pretty horses - dat hij zich er nooit meer thuis zal voelen.
Dat heeft niet alleen te maken met het geweld dat hem in Mexico is overkomen,
maar ook met de gesprekken die hij er heeft gevoerd. De Mexicanen die hij ontmoette,
gaan uit van een natuurlijke orde. Geweld is daar een onderdeel van, maar kan een
mens nooit boven de natuur plaatsen. Het lijkt erop, al wordt dat nooit uitgesproken,
dat het mengsel van trots en nederigheid een diepe indruk op John heeft gemaakt hoe ontheemd hij zich ook voelde in Mexico. Het getuigde van een geheel ander
morele code dan de Amerikaanse, waarin uiteindelijk alles ondergeschikt is aan het
individu.
Daarom is Johns confrontatie met een Amerikaanse rechter, aan het eind van de
roman, een sleutelscene. Tijdens Johns zoektocht in Texas wordt zijn paard ten
onrechte geclaimd, waarna hij voor de rechter verschijnt. John vertelt zijn verhaal,
en de rechter, onder de indruk, spreekt hem vrij: ‘I've heard a lot of things that gave
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me grave doubts about the human race but this aint one of em.’ Maar John is helemaal
niet trots op zichzelf, en 's avonds zoekt hij de rechter thuis op om hem dat te zeggen.
De Amerikaanse opvatting van heroïek is niet de zijne: ‘It just bothered me that you
might think I was something special. I aint.’
Belangrijker is dat de diefstal van het paard wordt rechtgezet. De natuurlijke orde,
zoals hij die na de tocht door Mexico is gaan zien, staat boven persoonlijke glorie.
Het feit dat hij de eigenaar niet vinden kan maakt zijn nederigheid alleen maar groter.
Hij beseft aan het slot, als hij in zijn geboorteplaats een begrafenis bezoekt en zich
in ontzetting van de plechtigheid afwendt, hoe weinig mensen uiteindelijk kunnen
uitrichten. Het toont de beperktheid van zijn morele code, maar ook de standvastigheid
waarmee hij die vast wil houden. En hoe hij, ondanks het onrecht en geweld waarmee
hij is geconfronteerd, zijn menselijkheid behoudt.
Daar zou het in Nederlandse romans ook eens over moeten gaan.
Erik Brus
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Over de medewerkers
Daphne Buter ('57)
publiceerde proza in o.a. Vrij Nederland en Bunker Hill, en poëzie op de literaire
Internetsites De Opkamer en Writers' Block. Als mede-redactielid van de Salon is
zij dagelijks te vinden in de Schrijvers Salon op Internet. Zij werkt momenteel aan
een debuutroman en is hierover in overleg met een geïnteresseerde uitgever.
Aat Ceelen ('50)
is schrijver, regisseur en acteur. Hij is te bewonderen in de nieuwe film van Jos
Stelling, No plains no trains, die onlangs op het Filmfestival Rotterdam in première
ging. In 1993 debuteerde hij als schrijver met de verhalenbundel Hotel Kramoesie.
Zijn roman Het kanaal verschijnt in april bij uitgeverij Veen.
Yorgos Dalman ('73)
maakte zijn studie film- en televisiewetenschappen in Utrecht net niet af.
Momenteel werkt hij in de cultvideotheek in Den Bosch. Verder was hij een blauwe
maandag redacteur van het inmiddels ter ziele tijdschrift Mosselvocht. Hij publiceerde
in vele tijdschriften, o.a. Zoetermeer, De Revisor en De Ruigte. Sommigen zien hem
als een veelschrijver, anderen als een groot talent.
Henk Houthoff ('41)
is werkzaam in de grafische sector. Hij publiceerde gedichten in De Tweede Ronde,
Nieuw Wereldtijdschrift en diverse bloemlezingen. Op Geen Daden Maar Woorden
'98 verzorgde hij een optreden samen met goochelaar John van der Ham - een unieke
combinatie van poëzie en magie.
Jan Oudenaarden ('43)
is meester in de rechten, maar koos voor het schrijversvak, in '84 verscheen zijn
eerste boek, Wat zeggie? azzie val dan leggie! een speurtocht naar het dialect van
Rotterdam. Daarna volgden diverse boeken over de taal en cultuur van Rotterdam.
Onlangs verscheen een herziene en uitgebreide uitgave van Wat zeggie?

Passionate. Jaargang 6

69
Thom Schrijer ('37)
heet zich vorig jaar op de Zeeuwse eilanden gevestigd, om in alle rust van het
leven te kunnen genieten. Hij schrijft gedichten over een groot scala aan onderwerpen
die hem een poëtische beschouwing waard lijken. Hij publiceerde o.a. in De Tweede
Ronde en Appel.
Leo Stilma ('53)
debuteerde in 1994 met de dichtbundel Kaalslag bij uitgeverij De Geus. In 1997
volgde Steenslag bij uitgeverij Kallenbach. Hij won diverse prijzen, o.a. de poëzieprijs
van de stad St. Truiden. Hij was jarenlang coördinator van het poëziepodium De
Consul in Rotterdam. In het dagelijks leven is hij maatschappelijk werker bij stichting
Humanitas.
Christina Vreeswijk ('73)
studeert Nederlandse taal- en letterkunde in Leiden. Ze werkt momenteel aan haar
scriptie over de geschiedenis van het aforisme in de Nederlandse letterkunde sinds
1880. Het artikel over Willem Elsschot is gebaseerd op een essay dat zij samen met
studiegenote Hester van Bunnik schreef.
Qst.
is het pseudoniem van Ernest van der Kwast ('81). Hij zit momenteel in het laatste
jaar van het VWO, maar hij houdt zich voornamelijk bezig met het schrijven van
toneelstukken. Binnenkort is Kater, geschreven met Jorg Schellekens, te zien in het
Rotterdamse podium Nighttown. Ook schrijft hij columns en is hij bezig met een
boek: De appelborsten van Ronald Giphart. Voor wie hem een keer wil tegenkomen:
hij werkt in restaurant Kip te Rotterdam.
Willem Thies ('73)
studeerde geschiedenis in Groningen. Hij richtte samen met een autonome schilder
in CoBrA-stijl het literaire punkrock-magazine Zeroxat op. Als interviewer is hij
betrokken bij een serie korte documentaires over kunstenaars, onder wie dichter
Mustafa Stitou. Dit is zijn debuut in een literair tijdschrift - de eerste zege van een
lange triomftocht naar de ondergang.
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oude nummers

Gekopieerd literair maandblad Passionate 1994-1996
- nog 11 nummers zeer beperkt leverbaar

jaargang 4, nummer 1 - jan/feb 1997 - zeer beperkt leverbaar
Jana Beranová, J.A. Deelder, Hans Sleutelaar, Peter Swanborn, Manuel Kneepkens, Yorgos Dalman,
Richard Dekker, Henk Houthoff, Paul van der Schoor, Kees Versteeg, interview met Alfred Kossmann.
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jaargang 4, nummer 2 - mrt/apr 1997 - zeer beperkt leverbaar
Aat Ceelen, Theo Verhaar, A. Moonen, Nomi Ben-David, Jan Dullemond, Yorgos Dalman, Marc
van Biezen, Ron Wagenaar, Frans Vogel, Kees Versteeg, Peter Swanborn over Leo Vroman en C.O.
Jellema.

jaargang 5, nummer 1 - jan/feb 1998 - leverbaar
filmspecial: Theo van Gogh, Herman Brusselmans, Jan Baeke, Jaap Scholten, A. Moonen, Roef
Ragas, Thomas van Aalten, Casper Koetsveld, Petra van der Ree, Christian Jongeneel, Kees Versteeg,
Peter Swanborn; Erik Brus over Michael Haneke; Yorgos Dalman over Jörg Buttgereit.
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jaargang 5, nummer 2 - mrt/apr 1998 - beperkt leverbaar
Abdelkader Benali, Efraim Sevela, J.W. Oerlemans, Thom Schrijer, Alex Dabrowski over Robert
Loesberg; Jan Luitzen de Vries, Niels Carels, Klaas de Wit, Kees Versteeg, Christian Jongeneel over
Björk.

jaargang 5, nummer 3 - mei/jun 1998 - beperkt leverbaar
Rien Vroegindeweij over C.B. Vaandrager, Aat Ceelen, Marco Nijmeijer, Richard Dekker over Daniil
Charms, Steven Verhelst, Harmen Lustig, Hans Brombacher, Kees Versteeg, Christian Jongeneel
over Kurt Gödel.
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Onderstaande nummers kunt u bestellen bij Stichting Passionate, tel: 010 276 26 26.
De prijs per los nummer bedraagt ƒ8, 20 (periode 1994-1996) / 13,20 (1997 heden) (incl. verzendkosten), maar indien u zich abonneert ontvangt u GRATIS een
nummer naar keuze.

jaargang 4, nummer 3 - mei/jun 1997 - leverbaar
Rien Vroegindeweij over Bob den Uyl; Briefwisseling Giel van Strien en Peter Swanborn over
literatuur en tijdgeest; Thomas Verbogt, Ivan Strpka, Harmen Lustig, Klara Smeets, Erik Nout, Yorgos
Dalman, Kees Versteeg, Peter Swanborn over Richard Wilbur, Ciaran Carson en Lavina Greenlaw.

jaargang 4, nummer 4 - jul/aug 1997 - beperkt leverbaar
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Christian Jongeneel, Petr Borkovec, Klaas de Wit, Henk Houthoff, Richard Dekker, Johan Haspers
de Man, Kees Versteeg, Erik Brus over invloed massacultuur op literatuur, Peter Swanborn over L.Th.
Lehmann.

jaargang 4, nummer 5 - sep/okt 1997 - uitverkocht
Special over Riekus Waskowsky

jaargang 4, nummer 6 - nov/dec 1997 - beperkt leverbaar
Theo Verhaar, Jan Seveke, Jeroen Mettes, Thomas Verbogt, Klaas de Wit, Christian Jongeneel,
Richard Dekker, Yorgos Dalman, Kees Versteeg.
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jaargang 5, nummer 4 - jul/aug 1998 - beperkt leverbaar
Serge van Duijnhoven, Gro Dahle, Arnold Jansen op de Haar, Cornelis Krul, Cláudia Ahimsa, Thomas
van Aalten, Christian Jongeneel over György Konrád; Peter Swanborn over Jamie McKendrick en
Nelson Ascher; Kees Versteeg.

jaargang 5, nummer 5 - sep/okt 1998 - beperkt leverbaar
Autobio van LL Cool J, Astrid Lampe, J. Eijkelboom, Mustafa Stitou, Johan Boer, Paul van der
Schoor, Rien Vroegindeweij, Klaas de Wit, § in San Francisco, Christian Jongeneel, Kees Versteeg,
Niels Carels.
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jaargang 5, nummer 6 - nov/dec 1998 - beperkt leverbaar
Special over Delfshaven. Marion Vredeling, Ayatollah Musa, Frans Vogel, A. Moonen, Najoua Bijjir
en artikelen over Anna Blaman, Willem Elsschot, De Pilgrim Fathers en Gard Sivik.

jaargang 6, nummer 1 - jan/feb 1999 - leverbaar
Geen daden maar woorden '99: Serqe van Duijnhoven, Clementine van Wijngaarden, Hassnae Bouazza,
interview met Simon Vinkenoog, Najoua Bijjir, Ingmar Heytze. En verder J.A. Deelder, Thomas
Verbogt en Jan de Bas.
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[nummer 3]

Passionate. Jaargang 6

4

Na onderzoek naar de gemiddelde leeftijd van de Gids-lezer besloot
de uitgever alleen nog halfjaarabonnementen aan te bieden.
Christina Vreeswijk
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In den beginne
Het ziet er naar uit dat de wereld van het literaire tijdschrift een revolutionaire
ontwikkeling gaat doormaken. Een andere conclusie naar aanleiding van de ‘Dag
van het Literaire Tijdschrift’ kun je niet trekken.
Om het lezen van literaire tijdschriften te bevorderen had het Literaire Gordelfonds
deze dag in de RAI te Amsterdam georganiseerd. Op 31 maart kwamen zo'n 1000
vertegenwoordigers uit de literaire sector bijeen. Onder hen bevonden zich ruim 250
bibliothecarissen uit Nederland en Vlaanderen. Het overige gedeelte bestond uit
redacties van de tijdschriften, uitgevers, journalisten van diverse media en een groot
aantal vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, die dankzij een intensieve lobby van
het Gordelfonds nieuwsgierig waren geworden naar mogelijke investeringen op de
literaire tijdschriftenmarkt.
De dag werd geopend door een marktanalist van een Nederlandse multinational,
P.M.C. van Duuren MBA, afgestuurd aan Insead in Fontainebleau. Hij was door de
organisatie gevraagd een SWOT-analyse van de markt te maken waarop de bladen
zich begeven. ‘De grootste strongness van jullie markt is het positieve imago dat het
product literatuur in brede lagen van de samenleving wordt toegedicht,’ hield hij de
aanwezigen voor. Volgens Van Duuren zijn er nauwelijks producten met zo'n quality
image, ook niet in de kunstsector. Schrijven wordt geassocieerd met wijsheid,
intelligentie en onafhankelijkheid en dat heeft een sterke spin-off naar literaire
producten als romans, dichtbundels en dus ook literaire tijdschriften. ‘Van die kwaliteit
wordt in jullie bladenmarkt nog te weinig gebruik gemaakt, daar zit dus een
opportunity,’ aldus Van Duuren.
Een andere belangrijke strongness noemde de MBA-er de bevlogenheid waarmee
de literaire tijdschriften gemaakt worden. Dat er in het Nederlandse taalgebied ruim
100 tijdschriften worden uitgegeven, zonder dat daar voor de redactieleden een
financiële vergoeding tegenover staat, vond Van Duuren ‘een kernkwaliteit die je
moet uitbouwen’. Als voorbeeld noemde hij het uitstekende initiatief van de redactie
van het 160 jaar oude De Leidraad, die onlangs een effectieve flyeractie bij het festival
Double Talk in het Amsterdamse Paradiso had gehouden. ‘Wat je hier zag was dat
de drive om een blad te maken effectief wordt omgezet om een nieuwe doelgroep te
bereiken,’ vatte Van Duuren de actie samen.
Dit compliment was voor een redactielid van De Leidraad het sein om de
marktanalist bij te vallen. ‘Die flyeracties gaan we veel vaker houden, zo gaan we
alle literaire boekhandels in de grote steden af. Daar willen wij best onze vrije
zaterdagmiddagen aan opofferen. Het is ook geweldig wat voor reacties je van het
publiek krijgt, de consument laat zich veel sneller verleiden tot de aanschaf van een
product wanneer je hem persoonlijk benadert en hem daarnaast een gratis nummer
aanbiedt wanneer hij een abonnement neemt. Bovendien krijg je allerlei tips van de
lezer die je goed kan gebruiken om je markt te vergroten.’
Een redactielid van het gerenommeerde tijdschrift Raamwerk wilde hierbij niet
achterblijven. ‘Wij heb-
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ben een onderzoek gedaan naar de lezerssatisfactie van onze abonnees. Hieruit bleek
dat doelgroependifferentiatie een uitstekend instrument is om de oplage van Raamwerk
te vergroten.’ Het redactielid deelde mee dat het tijdschrift vaker met themanummers
zal gaan werken, met als doel om met ieder nummer een verschillende groep lezers
te bereiken. ‘Door een complementerende strategie kunnen wij ons totale lezersbereik
verhogen,’ aldus het redactielid, ‘in navolging van marketingkoning Philip Kotler
zeg ik dat één plus één drie is.’
‘En hiermee zijn we bij de weakness van de literaire tijdschriftenmarkt gekomen,’
nam Van Duuren het woord weer. ‘Hoewel er nu sprake is van een fundamentele
verandering oriënteerden bladen als De Leidraad, Raamwerk, maar ook Kanonnade
en Meetlat zich tot voor kort alleen maar op de aanbodzijde van de markt. Dit
eenzijdige uitgangspunt was vele decennia het negatieve kenmerk van de literaire
tijdschriftenmarkt.’ De MBA-er betoogde dat hierdoor het literaire tijdschrift een
kwaliteitsarm product was. De prijs was relatief hoog; het was onduidelijk in welke
boekhandel welk tijdschrift te koop was; de tijdschriften waren in de boekhandel
vaak onzichtbaar voor de consument; met grote regelmatig verschenen uitgaven van
periodieken later dan aangekondigd; en nieuwe bladen verdwenen weer even snel
als ze waren geïntroduceerd, waarbij hij de voorbeelden Porto Bello, Voorburg en
Waddenzee noemde. Met name de laatste twee aspecten waren zeer nadelig voor de
tijdschriftenmarkt, gaf Van Duuren aan. Het nemen van een abonnement op een
literair tijdschrift vormde voor de consument een high risk investment: ieder moment
kon een uitgever besluiten met het blad te stoppen of een redactie besluiten het
winternummer in het voorjaar uit te brengen. Als consument abonneerde je je dan
liever op de Blvd. of kocht je de autobiografie van LL Cool J. ‘Dat er nu aandacht
is gekomen voor de vraagzijde is fantastisch, maar ik wil op deze plaats wel
waarschuwen voor een overkill,’ zei Van Duuren. ‘Niks geen overkill,’ riep het
redactielid van De Leidraad, ‘wij willen ook wel eens een keer gelezen worden!’
Opnieuw kreeg het redactielid bijval, deze keer van een collega van Meetlat. ‘Wij
hebben de consument jarenlang verwaarloosd en daar is gelukkig nu een einde aan
gekomen. Wat wij met Meetlat doen is een abonnement op ons tijdschrift
aantrekkelijker maken door allerlei gadgets aan te bieden. Zo ontvangt iedere nieuwe
abonnee van Meetlat op dit moment een gratis wandelstok.’
Nadat Van Duuren de opportunities en threats van de markt had geïnventariseerd
volgden er enkele commentaren van bibliothecarissen en vertegenwoordigers uit het
bedrijfsleven. De bibliothecaris van Amsterdam toonde zich vooral gecharmeerd van
de package deal die sommige literaire uitgevers willen gaan aanbieden. Zo zou bij
het afnemen van een x-aantal boeken van een bepaalde uitgever de bibliotheek gratis
een aantal exemplaren van een literair tijdschrift ontvangen.
De bibliothecaris van Leuven juichte vooral de fusiebesprekingen van de
verschillende Nederlandse tijdschriften toe. ‘Wij worden in België overspoeld met
bladen in oplagen van een paar honderd exemplaren. Het kost de bibliotheek een
enorme zak duiten om die tijdschriften aan te schaffen, terwijl onze bezoekers absoluut
het verschil niet zien tussen bijvoorbeeld Meetlat, Kanonnade en Raamwerk. Een
gefuseerd blad in een hoge oplage en gedrukt in full colour zou niet alleen ons geld
besparen, maar tevens de kwaliteit en het bereik van het product vergroten. Bladen
met een mission statement en een duidelijk marktprofiel, dat is hét belang van de
bibliotheken in Nederland en Vlaanderen,’ aldus de Belg.
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Een topman van een nationale verzekeringsmaatschappij dankte het Literaire
Gordelfonds voor de uitnodiging. ‘De verschillende marktstrategieën die hier deze
dag de revue zijn gepasseerd bieden ons bedrijf uitstekende mogelijkheden om te
investeren,’ hield hij de zaal voor. Literaire tijdschriften zouden nooit garant staan
voor een groot commercieel succes, maar er kon voor zijn maatschappij wel veel
goodwill mee gekweekt worden. Als voorbeeld zag hij het sponsoren van een literair
festival, waarbij een tijdschrift vooraf een special aan het evenement kon wijden:
‘Daarnaast zie ik mogelijkheden voor redactionele synergie, waarbij redactieleden
in dienst zijn van onze verzekeringsmaatschappij. Naast de verantwoordelijkheid
voor het uitbrengen van ons maandelijkse personeelsblad, zouden ze een dag per
week aan het literaire tijdschrift waarvan ze redactielid zijn kunnen besteden.’
Tijdens het slotwoord dankte een vertegenwoordigster van het Literaire Gordelfonds
het publiek voor zijn aanwezigheid. ‘Wij blijven nationale initiatieven uit Amsterdam
en lokale initiatieven als in Utrecht of elders in de provincie stimuleren. Maar we
zullen voortaan bij het in behandeling nemen van subsidieaanvragen ook kijken naar
de marketingstrategie van de bladen. Literaire kwaliteit blijft een voorwaarde maar
is niet langer voldoende om financiële steun van ons fonds te ontvangen,’ zei de
vertegenwoordigster, die daarbij verwees naar het werk van Kotler, Marketing
Management; analysis, planning, implementation and control.
We waren stil in de trein. De hoeveelheid informatie en het revolutionaire karakter
van de dag hadden ons verdoofd. Om die reden hadden Erik Brus, Richard Dekker
en ik de afterparty in de Roxy aan ons voorbij laten gaan. Zo misten wij de toespraak
van staatssecretaris Van der Ploeg, die niet aanwezig kon zijn maar via een Webcam
een korte verhandeling over het vrije ondernemerschap in de non-profit sector hield.
Ook de videobeaming tijdens het optreden van het pioniersduo ‘Rap en Slam’ ging
zodoende aan ons voorbij, maar de boodschap was ons duidelijk geworden: met
plezier een blaadje maken was niet langer voldoende, we moesten ons nu gaan
bezighouden als met zoiets inferieurs als de lezer.
Giel van Strien

Passionate sprak met Leonardo DiCaprio
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Voor 28 gulden tot 1 maart 2000
ABONNEER U NU OP PASSIONATE EN ZEND ONDERSTAANDE
ABONNEERSTROOK NAAR: STICHTING PASSIONATE
POSTBUS 25264, 3001 HG ROTTERDAM
-----------Naam: __________
Straat: __________
Postcode/plaats: __________
Bank/Giro: __________
Handtekening: __________
Verkooppunten PASSIONATE
AMSTERDAM Boekhandel Athenaeum Spui 14-16 Boekhandel Perdu
Kloveniersburgwal 86 Scheltema, Holkema Vermeulen Koningsplein 20 ARNHEM
Hijman Boeken Grote Oord 15 DELFT De Boekelier Wijnhaven 9 DEN BOSCH
Boekhandel Adr. Heinen Kerkstraat 27 EINDHOVEN Piere Wristers Beemdstraat
2 GRONINGEN Boekhandel Scholtens Wristers Guldenstraat 20 HAARLEM
Boekhandel Athenaeum LEEUWARDEN Accent boekhandel Oude Doelensteeg 9
LEIDEN Boekhandel Kooyker Breestraat 93 NIJMEGEN Boekhandel Dekker en
van de Vegt Plein 1944 nr. 129 ROTTERDAM Oosterboekhandel J. Amesz
Voorschoterlaan 145b Donner Boeken Lijnbaan 150 Voorheen Van Gennep Oude
Binnenweg 131b SCHIEDAM Boekhandel J.S. van Leeuwen Broersvest 85
UTRECHT Literaire Boekhandel Lijnmarkt Lijnmarkt 17 VLAARDINGEN
Boekhuis den Draak Veerplein 33
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De derde dimensie van passionate

Christina Vreeswijk draagt voor op Internet
www.passionate.nl
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Poetry International '99
Poëzie en gehoor
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‘Een film die niet wordt vertoond is dood,’ staat met grote letters op de gevel van
het filmtheater in Den Haag. Het is een uitspraak van Huub Bals, voormalig directeur
van het Rotterdamse Filmfestival. Als pleitbezorger van dat andere grote Rotterdamse
festival, Poetry International, stel ik hier dat ook poëzie die niet vertoond, of liever:
door de stem vertolkt wordt, dood is.
Het is wonderlijk dat de orale traditie vaak wordt beschouwd als iets uit vroeger
tijden of uit primitievere culturen, terwijl het zo duidelijk de traditie van het nu is,
en daarom van alle tijden. Het is juist die sensatie van het nu die een gesproken
gedicht zo bijzonder maakt. Het gesproken gedicht ontdekt, stelt aanwezig,
communiceert. De realisering van een gedicht is altijd een moment suprême. De
schriftelijke traditie is daar niet meer dan een afgeleide van. De stem is het origineel.
Historisch gezien is het geschreven gedicht slechts een reproductiemiddel van het
gesproken gedicht. Daar moet ik wel bijzeggen dat deze opvatting tegenwoordig
omstreden is. Er zijn hedendaagse filosofen die het primaat van de stem ontkennen
en het van oorsprong schriftelijke karakter van alle taal verdedigen. Liever dan in
kip-of-ei-getwist te vervallen, wil ik hier verdedigen dat de uiteindelijke plaats van
het gedicht hoe dan ook in de mond zou moeten zijn.
In tijden dat de ingrediënten voor het schrift - van kleitabletten, perkament, papier,
via de drukpers tot Internet - schaars waren of bewerkelijk of nog niet uitgevonden,
gingen de dichters door voor profeten naar wier orakeltaal je kwam luisteren, ze
waren de wandelende geschiedenisboeken van toen, of ze trokken als troubadours
met hun liefdesgedichten langs hoven en huizen. Door het rijm en metrum konden
ze hun gedichten onthouden, en door de vele herhalingen, parallellen en vaste topoi
in de tekst kon het publiek de gedichten moeiteloos volgen. Het gebruik van deze
poëtische technieken en vaste beelden werd minder dwingend met de uitvinding van
de drukpers. Dichters konden van papier lezen, en luisteraars konden de tekst meeof nalezen van papier. Dat ondanks deze nieuwe voorzieningen het rijm, het metrum,
de intervallen, de adem, de herhaling en de parallellen essentieel zijn gebleven voor
de poëzie, is een bewijs dat het altijd een mondelinge kunst is gebleven. Tegelijkertijd
bewijst de marginalisering van de studeerkamerpoëzie dat het loslaten van dat
uitgangspunt een langzame dood van de poëzie betekent. Omdat de
studeerkamerdichters geen rekening meer hoeven te houden met een gehoor, kunnen
zij afstand nemen van de traditie, die voor het publiek voorwaarde voor het begrip
van de poëzie was. Hoewel ook de studeerkamerdichters nog wel leunen op de
eeuwenoude stijlmiddelen en topoi, lijkt het mondelinge, de melodie en het
gehoorgerichte, een bijkomstigheid geworden van de gedachte waarom het in hun
gedichten gaat. Wanneer poëzie alleen nog de geest en niet meer de zinnen aanspreekt,
lijkt zij gedoemd af te zakken tot onderwerp van puzzelarij en wetenschappelijke
analyse, en zal zij de vitale plaats die zij van oudsher heeft ingenomen meer en meer
verliezen.
Het treurige is dat het lijkt alsof juist die op de schrift gerichte poëzie tegenwoordig
voor iedereen het gezicht van de poëzie is gaan bepalen. Zo wordt een festival als
Poetry International met regelmaat door journalisten bekritiseerd omdat een gedicht
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journalisten zijn zonder uitzondering diegenen die zelf nooit in een luie stoel een
gedicht lezen. Hun kritiek stoelt op niet veel meer dan twee wijdverbreide
misvattingen over poëzie. De eerste is dat je je om poëzie te kunnen lezen als een
schriftgeleerde moet gedragen, alsof het gaat om het denkwerk en de
wetenschappelijke analyse. De tweede - en de meest voorkomende - is dat poëzielezen
een ‘privé-gebeuren’ is, iets intiems voor bij het licht van een kaars, omdat er emoties
in worden uitgedrukt. Beide misvattingen zijn gebaseerd op de veronachtzaming van
het uiteindelijk mondelinge karakter van het gedicht.
De poëzielezer is geen schriftgeleerde. Hij kan beter, ook als hij in stilte leest, worden
vergeleken met een musicus die een partituur speelt. ‘Het boek staat in verhouding
tot de poëzie als de geschreven partituur tot de instrumentale uitvoering,’ schreef
Paul van Ostaijen in een brief aan Jos Léonard, een criticus die commentaar had op
de - de mondelinge weergave verduidelijkende - ritmische typografie in zijn bundel
Bezette stad. ‘Poëzie,’ zo schrijft Van Ostaijen in deze brief, ‘is enkel het gesproken
woord. Of dit woord nu innerlijk of uiterlijk wordt gesproken doet daarbij niet
terzake.’ Ook Gerrit Komrij zei onlangs in een interview: ‘Zelfs als je een gedicht
stil leest, lees je het hardop. Je hebt de stem in je hoofd... Het moet tot stand komen,
net als muziek, van de eerste tot de laatste noot en klank.’ Voor het luisteren naar
die stem, of die nu in je hoofd of daarbuiten klinkt, zijn een lui gat en studiehoofd
geen essentiële voorwaarden.
De tweede misvatting, dat gedichten privacy of intieme kring vereisen, te persoonlijk
zouden zijn voor openbaar vermaak, is nog wijder verbreid. In gedichten worden
woorden gevoelig gemaakt, en dat is iets heel anders dan gevoelens onder woorden
brengen (Paul van Ostaijen). Een dichter schreit niet (Nijhoff). Verzen zijn gemaakt
van preciese, klinkende taal, niet van vage innerlijke roerselen. Al zit je dicht, je
dicht - luidt een credo van de Zuid-Afrikaanse dichter Gert Vlok Nel die onlangs te
gast was in Rotterdam, en met een gedichtenshow door zijn land heeft getrokken.
Gedichten zoeken de ruimte, gedijen goed in gezelschap, leven op voor een publiek.
Van Ostaijen stelt in de brief die ik eerder noemde voor om poëzie voortaan de ruimte
te geven: in het cabaret. ‘Waarde Léonard, denk eens na over deze cabaret idee.
Welke economie! Geen boeken meer. De dichters dragen hun oeuvre voor in het
cabaret. Luisteren is natuurlijk vrijheid. Niet noodzakelijk het gedicht in extenso te
genieten. Roken niet verboden. Vervelende dichter, publiek stropijlt lemonsquash.
Of lezen dagblad (...) Boeken: een librettobrosjuurtje voor de mensen die het per se
willen hebben.’ De gedrukte tekst van de in Van Ostaijens cabaret voorgedragen
gedichten zijn alleen nog als ‘libretto-brosjuurtje’ te verkrijgen. Dat brosjuurtje
betekent voor hem zoveel als de foto van een acrobatische act: de acrobatische act
zelf bestaat alleen in het gesproken woord.
Als je enthousiast Van Ostaijens cabaret-idee citeert, en het opneemt voor de orale
traditie, word je er al snel van verdacht uitsluitend een liefhebber te zijn van stand-up
poetry en performing poets; iemand die de traditionele poëzie - wat dat ook mag zijn
- een muffe bedoening vindt. Hoofdzaak voor de dichter, zegt Van Ostaijen terecht,
is zijn toehoorders niet te vervelen, ze met de neus uit de lemonsquash en het dagblad
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volleerd acteur zijn werk voor het voetlicht moet brengen. Ook gebrekkig voorgelezen
gedichten hoeven niet te vervelen. Alleen slechte poëzie verveelt.
Niet alleen ga je als verdediger van het gesproken woord door voor fan van de
stand-up poetry, ook laad je bij deze en gene de verdenking op je, dat je voor het
simpeldom in de poëzie bent. Maar poëzie als gesproken woord komt niet alleen
over wanneer het gedicht makkelijk en overzichtelijk is. Een gesproken gedicht
spreekt niet alleen de geest, maar ook de zinnen aan. Je hoeft een gedicht niet volledig
te doorgronden om het te kunnen genieten. Wie Kouwenaar zijn eigen werk heeft
horen lezen, of Faverey, zal met mij de ervaring delen dat juist als moeilijk en als
typisch ‘geschreven’ beschouwde gedichten in de stem van de dichter tot leven
komen. Dichtregels kunnen in het extreemste geval zelfs als toverspreuken werken:
het is abracadabra, maar je bent wel betoverd.
Een door de dichter vertolkt eigen gedicht heeft het maximale aura dat een gedicht
kan hebben. Wat zo ontroert is de structuur van de stem van de dichter, zijn intonatie,
het ritme waarin hij spreekt, de kleur en het volume van zijn stem, dat alles geeft een
bijzondere dimensie aan het gesproken woord, die op de pagina ontbreekt, en die te
maken heeft met de sterfelijkheid van de stem. De stem kan op cd weliswaar digitaal
worden bewaard, maar slechts een reflectie van het aura van het origineel is nog
aanwezig, de stem zelf is onherroepelijk verdwenen. Terwijl het gedicht op papier
slechts inkt blijft, herdruk op herdruk. Ook het handschrift van de dichter kent geen
sterfelijkheid; voor de manuscripten is er het Letterkundig Museum.
Al deze bijzondere aspecten van de voordracht van poëzie nemen niet weg dat de
meeste dichters tegenwoordig rekenen op de aanwezigheid van het
‘libretto-brosjuurtje’ en daarom de toehoorder niet meer hulpvaardig zijn met orale
technieken als de herhaling. Met het papier erbij kan de herhaling als overbodig
worden beschouwd. Sommige dichters dikken hun taal zelfs zo in, dat de luisteraar
zich zonder brosjuurtje geen raad zou weten. De concentratie die van het luisterend
publiek gevraagd wordt is groter, en een kuchende buurman kan die al hinderlijk
verstoren.
Alleen in specifieke situaties bloeien nog de orale technieken van weleer, namelijk
daar waar er beperkingen zijn op de vrijheid van meningsuiting van de mensen of
daar waar mensen geen toegang hebben tot de media en middelen van reproductie.
Dat de Russische poëzie nog zo rijk is aan rijm en metrum heeft ongetwijfeld te
maken met de mondelinge wijze waarop de in de samizdat geschreven gedichten
moesten worden overgebracht. Gezeten aan een Russische dis zal nog steeds menig
vers je om de oren vliegen. Ook in een land als Zuid-Afrika, waar de zwarte bevolking
tot voor kort nauwelijks of geen toegang had tot de media en uitgeverijen, bloeit de
orale poëzie. In Nederland, waar geld is voor literatuur en vrijheid van meningsuiting
bestaat, is de poëzie haast volledig op het papier gaan vertrouwen. Een nadelige
bijkomstigheid daarvan is dat de Nederlandse lezer even volledig op het
spreekwoordelijke geduld van het papier is gaan vertrouwen. Het zal zijn tijd wel
duren. De dichter die op de druk van een dichtbundel vertrouwt als de realisering
van de poëzie, zou wakker moeten liggen van het schrik-
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beeld dat geen van zijn gedichten ooit voor een gehoor tot klinken is gebracht.
Misschien is het daarom dat de laatste tijd vooral veel jonge dichters beseffen dat
een te grote afhankelijkheid van het papier het bereiken van een publiek in de weg
kan staan. Het is opvallend dat ook eerdere vernieuwingsbewegingen in de
Nederlandse poëzie - de Vijftigers, de Maximalen, de Nieuwe Wilden - altijd de
mondelinge presentatie hoog in het vaandel hadden. Steevast werden er
presentatieavonden georganiseerd, op het vernieuwde schrift alleen werd niet
vertrouwd. En steeds hadden deze op het mondelinge gerichte dichters inderdaad
een vergroting van het publiek voor poëzie tot gevolg. Jules Deelder bewijst dat het
publiek voor het gesproken woord vele malen groter is dan het zuivere leespubliek.
Die populariteit wordt in Nederland trouwens vaak als iets verdachts gezien. Rob
Schouten wees er in zijn essaybundel Hoe laat is het aan den tijd? op dat dichters
die succes hebben voor een publiek, zoals Deelder, door de poëziepolitie al rijp
gevonden worden voor de beklaagdenbank. De ware dichter, denkt die politie, zit
thuis tussen de poezen te dichten en te zwijgen.
Een van de meest recente vernieuwende bewegingen in de poëzie is de rap. Ook
rapdichters grijpen terug naar de orale tradities, en zij doen dit nog veel meer dan de
dichters uit de vernieuwingsbewegingen die we de afgelopen vijftig jaar in de poëzie
hebben gehad. Komrij heeft in zijn inleiding op de bloemlezing van rappoëzie
Doubletalk too een lans gebroken voor de oraal gerichte rapdichters. De gerichtheid
op het gedrukte woord heeft er zijns inziens toe geleid dat ‘de poëzie bij eenzame
dichters op zolder zat te verschimmelen’. Hij pleit ervoor dat de poëzie de
studeerkamer verlaat en weer de ruimte opzoekt, zoals de rappers dat doen. De
rapdichters nemen de spooksprekers, de troubadours van weleer als voorbeeld. Zij
beseffen dat de poëzie slechts kan bloeien wanneer zij wordt gehoord. ‘Rappers
hebben de poëzie door mond-op-mond beademing op het nippertje gered,’ aldus
Komrij. Ik heb het idee dat het vooral de keuze voor het orale is die Komrij aanspreekt
in de rappoëzie. Voor de rest heeft hij zijn bedenkingen, die hij begrijpelijkerwijs in
de inleiding van de Doubletalk bloemlezing enigszins verhuld - meer als goede raad
dan als kritiek - heeft verwoord. Het rijm en de woordspeling hebben de rappers
onder de knie, maar er valt nog een hoop bij te leren; de rapstemmen kennen nog
niet de fijnafstelling die de poëzie eigen is. Hun taal leunt vaak zwaar op clichés en
stoplappen. Hun gedichten zijn vaak niet meer dan de voertuigen van hun
overtuigingen. Mijn favoriete rappers zijn Komrij zelf, Kouwenaar, Brodsky, noem
maar op. Voor poëtisch getrainde oren swingen die jongens als de besten.
De uitspraak waarmee ik begon, ‘poëzie die niet gesproken wordt, is dood,’ roept
het beeld op van dichtbundels als kerkhoven. Maar dit zijn dan wel kerkhoven vol
Lazarussen. Op elk gewenst moment kunnen we de gedichten uit hun graven doen
opstaan door ze te laten klinken. Met het wegsterven van de laatste klank, blaast ook
het gedicht de laatste adem uit. Alleen aan de sterfelijke stem dankt de poëzie haar
kans op een eeuwig leven.
Deze tekst is de bewerking van een lezing gehouden bij de opening van de Poëziebeurs
op 25 oktober 1998 in Amsterdam, georganiseerd door de Stichting Perdu.
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Poetry International '99
Brendan Kennelly
De Ierse dichter Brendan Kennelly is in eigen land bijna even populair als
Nobelprijswinnaar Seamus Heaney. Hij is niet alleen dichter, hij is ook als Professor
of Modern Literature verbonden aan het Trinity College in Dublin. Toch kennen de
meeste leren hem eerder uit de kranten en de andere media, inclusief de
roddelrubrieken. Hij was ook tot voor kort in een humoristische t.v.-reclame te zien
voor een bekend automerk. Op zijn zestigste verjaardag kwamen de leden van
popgroep U2 zijn feest opluisteren.
Zijn populariteit dankt Kennelly waarschijnlijk aan het feit dat zijn poëzie het
eclecticisme van de Ieren in alle opzichten weerspiegelt. Hij spreekt in zijn gedichten
door vele stemmen, net zoals hij in vele vormen schrijft: van vrije, verhalende verzen
tot en met strakke sonnetten. Kennelly schreef hierover: ‘Poëzie betekent voor mij
het binnentreden in de levens van dingen en mensen, dromen en gebeurtenissen...
Het gebruik van een personage kan meer onthullen over ons bestaan dan persoonlijke
ontboezemingen.’
De neiging om in de huid van andere personages te kruipen komt naar voren in
The book of Judas (1991), waarin allerlei aanstichters van het kwaad met elkaar en
de lezer in de clinch gaan, en in Poetry my arse (1995), een letterlijk gigantische
bundel waarin men een lofzang op de stad Dublin kan zien, en dan vooral op het
platte maar zeer inventieve taalgebruik van haar bewoners.
Het zal gezien het voorgaande geen verrassing zijn dat Brendan Kennelly een
groots voordrager van eigen werk is.
Peter Nijmeijer
Beknopte Bibliografie:
A time for voices: Selected poems 1960-1990 (1990), Breathing spaces: Early poems
(1992), Cromwell (1983), The book of Judas (1991), Poetry my arse (1995), The
man made of rain (1998), The singing tree (1998).
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Het verhaal
Het verhaal werd niet geboren bij Robbie Cox
En ook niet bij zijn vader
Of bij zijn vaders vader
Maar verder terug dan iemand zich kon herinneren.
Cox vertelde het verhaal
Op twaalf avonden rond Kerstmis.
Het was het verhaal
Dat Kerstmis maakte tot wat het was.
Toen het afgelopen was
Was het nieuwe jaar begonnen,
Echt gemaakt door het verhaal.
Het oude jaar was gestorven,
Begraven door het verhaal.
De mens leefde voort,
Versterkt door het verhaal.
Toen Cox stierf
Stierf het verhaal.
Niemand had de tijd
Het verhaal te leren.
Kerstmis verschrompelde,
Het oude jaar werd tot stof,
Het nieuwe jaar niets bijzonders,
Zoveel tijd om nog te leven.
De mensen verdorden.
Niet dat het iemand iets deed.
Het verhaal was een dode kraai op een nat veld,
Een verlaten huis, een vod op een struik,
Een ziekelijk gefluister in een stervende kamer,
De trillende gleuf van de mond van een grijsaard
Die als verbrand papier uiteenwaaiert
Als zwarte as verspreid door de wind,
Mensen vluchtend voor de honger.
Niemand heeft ooit van hen gehoord.
Niemand zal ooit over hen spreken.
Ik ken de leegte
Die zich na de dood van het verhaal
Zal verspreiden.
Deze leegte is op de wegen
En in de velden, in de ogen
Van mensen en de stemmen van kinderen,
Op zomeravonden wanneer de sterren
Als konijnen spelen achter Cox' huis,
Het huis van het verhaal
Dat ooit leefde op de lippen
Als spreeuwen opgeschrikt uit een boom,
Exploderend in een hemel van openbaring,
Weloverwogen en vrij.
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De bezoeker
Hij schreed het huis binnen.
Lachend
Liep hij op de vrouw af
Drukte een kus tegen haar gezicht.
Hij droeg handschoenen.
Hij had een bonten kraag op zijn jas.
Hij was de meest zelfverzekerde man van de wereld.
Hij hield van zijn eigen gevatheid.
Hij schonk nu aandacht aan de kinderen
En tikte ieder van hen zachtjes op het hoofd.
Ze zijn gezond maar een beetje verlegen, zei hij.
Ze zullen prima mannen en vrouwen worden, zei hij.
De kinderen keken naar hem op.
Hij lachte nog steeds.
Hij was zo zelfverzekerd
Dat ze er geen woorden voor konden vinden.
Hij was zo elegant
Dat hij indrukwekkender was dan de reuzen van de nacht.
De wereld
Kon alleen maar voor hem neerknielen.
De gekuste vrouw
Werd verwacht hem te adoreren.
En blijkbaar deed ze dat ook.
Ik wil nu eten, zei hij,
Niets bijzonders, gewoon iets eenvoudigs Bacon, eieren, worstjes, tomaten
En een paar heerlijke licht beboterde sneetjes
Van je zelf gebakken
Bruinbrood.
O lieve vrouw die je bent,
Zie je niet dat mijn tong smacht
Naar een pot van je heerlijke thee.
Geen andere vrouw ter wereld
Kan zo goed voor me koken als jij.
Ik word altijd geroerd door je bescheiden meesterschap!
Hij zat aan tafel als een koning.
Hij at tussen lachsalvo's door.
Hij was een groot filosoof,
Wijs, in staat te adviseren,
De wereld tussen happen door op te lossen.
De vrouw fladderde om hem heen.
De kinderen staarden naar zijn vitale hoofd.
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Hij had hen van elk woord dat ze hadden beroofd.
Zal ik je nog wat opscheppen? vroeg de vrouw.
Hij at, hij lachte, hij maakte grappen,
Hij kende de wereld, zijn bord was leeg
Als dat van Jack Spratt in het grappige gedicht,
Hij was een knappe wolfman,
Getalenteerder dan iedereen
Die de vrouw en kinderen van dat huis
Ooit hadden gekend of gezien.
Hij was de storm waarnaar ze luisterden
's Nachts samengekropen in bed
Hij was wat de vrouw kon kalmeren
Met die moordende pijn in haar hoofd
Hij was de dreiging in de vloed
Die achter het huis beukte
Hij was een luide klop op de deur
In een moment van vrede
Hij was de nek van een bloedhond
Buigend op het moment van doden
Hij was een havik van de hemel
Duikend om zijn wil op te leggen
Hij was de zin die vermoeide gospelschrijvers
God baden dat hij zou schrijven
Hij was een zwarte explosie van spreeuwen
Uit een boom in november
Hij was een plan dat werkte
In een klimaat van zelfbehagen
Hij was al de stemmen
Van de zee.
Mijn tijd is om, zei hij,
Ik moet nu gaan.
Hij nam zijn jas, handschoenen, filosofie, gelach, gevatheid,
En maakte aanstalten weg te gaan.
Hij kuste de vrouw nogmaals.
Hij glimlachte neer op de kinderen.
Hij liep het huis uit.
De kinderen keken elkaar aan.
De vrouw keek naar de stoel.
De stoel was een troon
Beroofd van zijn koning, zijn bezoeker.

Brendan Kennelly
vertaald door Peter Nijmeijer
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Poetry International '99
De slam komt naar Europa
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In Amerika kunnen ze overal een wedstrijd van maken, dus ook van poëzie. ‘Slam
poetry’ heet het en het houdt kortweg in dat dichters hun werk voordragen voor een
jury van publiek, die na afloop een prijs voor de beste performer uitdeelt, doorgaans
weinig meer dan de eer. In Nederland maakt het verschijnsel zijn debuut tijdens het
aanstaande Poetry International festival.
De slam is ontstaan in het Chicago van de jaren tachtig, maar het is natuurlijk een
verschijningsvorm van een veel ouder fenomeen. De rap kent een traditie van tegen
elkaar opbieden, de rederijkers mochten elkaar graag aftroeven met taalkundige
spitsvondigheden en Plato definieerde de retorica al: ‘Het vermogen om door zijn
woorden een ander te overtuigen, voor de rechtbank de rechters, in de raadszaal de
raadsleden, in de volksvergadering het volk, en in het algemeen de deelnemers aan
elke bijeenkomst van burgers.’
Maar goed, de slam dus. De eerste proto-slam vond plaats in 1979, toen Ted
Berrigan en Ann Waldman elkaar woordelijk bestreden, gekleed in bokserstenue.
Het werd een beperkte traditie in de jaren erna, met andere dichters, luidruchtig
publiek en vrouwen in bikini's die bevallig met rondeborden sjouwden. In 1985 was
Chicago het toneel geworden van regelmatige dichtkampioenschappen.
Dat competitie-element is het voornaamste onderscheid tussen de slam en de meer
traditionele performance poetry. De slam-dichter staat niet alleen bezield op het
podium, hij heeft tot uitdrukkelijk doel zijn rivalen af te maken. Niks waardigheid,
niks hoffelijkheid, niks beschaafd klappen, maar joelen, sneren en dodelijke blikken
uitwisselen, zonder dat het echter al te serieus wordt. Het was haast een ontheiliging,
in sommige ogen, die inderdaad thuis hoorde in een verlopen jazz-tent als de Get
Me High Lounge in Bucktown, Chicago, waar eigenaar Butchie ervoor zorgde dat
de toeschouwers niet met stoelen naar de dichters gooiden. Een randverschijnsel,
kortom.

Marginaal
Ondanks de marginaliteit van de scene slaagde Marc Smith, de aanjager van de slams
in de Get Me High Lounge, erin nieuw talent aan te trekken. Uiteindelijk streek de
slam neer in de Green Mill, een eerbiedwaardiger gelegenheid, waar de wedstrijden
konden uitgroeien en een wijder publiek trekken. Dichters kregen de polemiek tot
opdracht en werden direct na hun performance afgerekend door een jury. Hard juichen
bij een overwinning was toegestaan. Meer gevestigde dichters vervoegden zich in
de Green Mill. Er ontstonden lokale helden, dichters als Teri Davis, die op het podium
vrijwel onverslaanbaar waren.
Er kwam publiciteit, bezoekers namen het idee mee naar huis. Natuurlijk waren
het New York en San Francisco, met Chicago bij uitstek de avantgarde steden van
de VS, waar de slam een steviger voet aan de grond kreeg (hoewel de studentenstad
Ann Arbor in Michigan de eer toekomt de tweede slamstad te zijn). In 1990 maakte
de slam zijn debuut op een festival van de National Poetry Association. Het team uit
Chicago won in de finale van San Francisco. Ook het jaar daarop won Chicago nog,
maar daarna kreeg Boston de overhand, hoewel Marc Smith volhoudt dat zijn team
de oostkust opzettelijk liet winnen, om de verbreiding van de slam te bevorderen.
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De slam blijft vooral een gimmick. Een show in de Green Mill omvat bekvechtende
poëten, maar ook muziek en allerlei andere optredens - een vergelijking met
Passionate's eigen Geen Daden Maar Woorden-festival ligt voor de hand.
Tegelijkertijd is een flinke portie idealisme de scene niet vreemd. Geld verdienen
aan de slam is uit den boze, de gemeenschap is belangrijker dan het individu en
politiek engagement, in welke vorm dan ook, is welhaast een verplichting.
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Dynamisch
Uiteraard is de slam een tegenbeweging, een dynamisch antwoord op de gevestigde
poëtische orde. Even vanzelfsprekend is het dat een tegenbeweging die aanslaat,
opgenomen wordt in diezelfde orde. Dat is tenslotte altijd haar doel geweest, hoe
hard ze het ook ontkent. Niemand heeft de bedoeling zo lang mogelijk marginaal te
blijven om ten slotte in vergetelheid weg te zinken.
Inmiddels heeft de slam Europa bereikt. Duitsland en Zweden pikten het
verschijnsel al op. Nederland kan tijdens het aanstaande Poetry International festival
kennismaken met de slam. Vijf dichters uit Duitsland, Nederland en Zuid-Afrika
zullen met elkaar in het strijdperk treden. Simon Vinkenoog is er niet bij, terwijl hij
toch op het afgelopen Geen Daden Maar Woorden festival liet zien zich met iedereen
te kunnen meten, sterker nog, de jongere generatie links en rechts te kunnen passeren
in vitaliteit en energiek optreden.
Want laten we wel wezen, de slam is een nieuw verschijnsel, omdat het zo expliciet
de competitie aanmoedigt. Daarmee maakt het echter vooral zichtbaar wat iedereen
al lang wist: sommige performers zijn beter dan anderen. En de besten verdienen
een prijs. Het zal nog even afwachten zijn hoe de act in Rotterdam uitpakt, maar
wellicht is het een idee om de eerstkomende uitreiking van een literatuurprijs wat te
verlevendigen.
Christina Vreeswijk
Slam poetry kan op het dertigste Poetry International festival meegemaakt worden
op donderdag 17 juni, van 22.30 tot 23.00 uur op het podium in Café Floor,
Rotterdam. Wie toevallig in Chicago is, kan op iedere zondagavond naar de Green
Mill gaan, 6802 N. Broadway.
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Poetry International '99
Durs Grünbein
‘Sinds de dagen van de jonge Enzensberger is er in de Duitse poëzie niet zo'n lieveling
van de goden verschenen,’ schreef de Frankfurter Allgemeine. Bedoeld wordt Durs
Grünbein, in 1962 geboren te Dresden, in de toenmalige DDR. Zijn debuut Grauzone
morgens (1988) was een van de laatste getuigenissen uit het ‘getto van een verloren
generatie’, een generatie die in de Oost-Duitse utopie van bordpapier was opgegroeid.
Een jaar later werd Durs Grünbein met de val van de Berlijnse Muur tot een van de
eerste schrijvers van het herenigde Duitsland. Naast vele andere eerbewijzen viel
hem in 1995 de Georg-Büchner-Preis ten deel, de meest prestigieuze prijs in de
Duitse letteren. Deze onderscheiding werd toen ook opgevat als een symbolisch
gebaar van de jury: het resoluut wedden op het jonge talent van een nieuw Duitsland.
Durs Grünbein publiceerde vijf dichtbundels, een verzameling essays, en
vertalingen van onder meer John Ashbery, Samuel Beckett en Henri Michaux.
Nederlandse vertalingen uit Grauzone morgens, Schädelbasislektion (1991) en Falten
und Fallen (1994) verschenen eerder in De XXIe Eeuw en Raster. Op Poetry
International '99 zal Durs Grünbein vooral gedichten ten gehore brengen uit zijn
zojuist verschenen bundel Nach den Satiren. In juni verschijnt bovendien bij het
Poëziecentrum te Gent de volledige vertaling van zijn derde bundel Den teuren Toten
(1994), (Aan onze dierbare doden) waaruit hierna twee gedichten zijn opgenomen.
Jan H. Mysjkin
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Daß sich beim Weißen Hai
Der Oberrand des Mauls weit übers Zahnfleisch schiebt,
War lange Inbegriff des Häßlichen und Aggressiven.
Wie wenig Grund zur Angst
Für Schwimmer oder Surfer, selbst für Tiefseetaucher
Gegeben sei, betonten Meeresforscher immer wieder.
Das alles nützte einem Herrn
Aus Finnland, unterwegs durch die Karibik, wenig.
Sein Ehrgeiz, weit hinauszuschwimmen zum Korallenriff,
Allein bei ruhiger See,
War so unstillbar, daß ihn nichts zurückhielt. Angelockt
Von Schwärmen blauer Fische, trieb er weit vom Ufer ab,
Zuletzt nurmehr ein Punkt,
Um den sich still ein Wirbel bildete, aus Rückenflossen
Ein Zug aus Kurven und Hyperbeln, geometrisch elegant.

Uit Den teuren Toten
Dat bij de witte haai
De bovenkant van de bek ver over het tandvlees schuift,
Gold lange tijd als het toppunt van lelijkheid en agressiviteit.
Dat er slechts weinig reden tot angst was
Voor zwemmers of surfers, ja zelfs diepzeeduikers
Werd telkens weer door oceanografen benadrukt.
Dat alles mocht een heer
Uit Finland, op reis door de Caraïben, niet baten.
Zijn ambitie om een heel eind naar een koraalrif te zwemmen,
Op z'n eentje, bij kalme zee,
Was zo onlesbaar, dat hem niets kon weerhouden. Aangetrokken
Door scholen blauwe vissen, dreef hij ver van de oever af,
Op het laatst alleen nog een punt,
Waar zich stilletjes een kolk rond vormde, uit rugvinnen
Een kordon van krommen en hyperbolen, geometrisch elegant.

Uit Aan onze dierbare doden
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Schopenhauer ist tot
Für Volker Braun
Glücklich, der hundertste zu sein
Dem von der weltberühmten Brücke der finale Sprung gelang,
Reihte ein Ungar, lebensmüd, sich in die Schlange ein,
Sah seine Chance gekommen, lächelte und, - sprang.
Im hohen Bogen sprang er und verharrte
Für einen Augenblick, die Arme ausgebreitet, überm Tal.
Nun ratet, welche Einsicht ihm von seiner Warte
Kam als die letzte vor dem freien Fall?
Daß Leben trüb ist und die Theorie nicht lohnt?
Daß man früh ausgesetzt ist, wehrlos, zwischen Klinikbetten?
Daß Gott verreist ist in entfernte Galaxien, niemand wohnt
Dort wo ihn alle suchen durch den Rauch der Zigaretten?
Daß nur ein Flug ins Nichts vergessen läßt die Ängste?
Daß also einzig Sterben schön sei? - Denkste.
Schief in der Luft die Hose flatternd wie ein Kinderdrachen,
Schlug er sich trudelnd an die Stirn und schmierte ab
In diesen grünen aufgesperrten Rachen.
‘Was ist die Welt doch für ein wundervolles Grab,’
Stimmte er strahlend an und machte sich vom Hof.
Er war kein Vogel und er war kein Philosoph.
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Schopenhauer is dood
Voor Volker Braun
Gelukkig dat híj als honderdste zou gaan
Over de wereldberoemde brug voor de dodensprong,
Sloot een Hongaar, levensmoe, zich bij de rij aan,
Zag zijn kans schoon, glimlachte en, - sprong.
In een hoge boog sprong hij en stolde
Voor even, met uitgebreide armen, over het dal.
Kun je raden welk inzicht daarboven door hem tolde
Als laatste vóór zijn vrije val?
Dat leven duf is en de theorie niet loont?
Dat je snel in de steek wordt gelaten, weerloos, tussen ziekenhuisbedden
Dat God op reis is in verre melkwegstelsels, niemand woont
Waar iedereen hem zoekt door de rook van sigaretten?
Dat enkel een vlucht in het niets je angsten verdwaast?
Dat dus alleen sterven mooi zou zijn? - Allemaal ernaast.
Scheef in de lucht, zijn broek fladderend als een kinderdraak,
Sloeg hij wervelend op zijn voorhoofd en daalde af
In deze groene opengesperde kaak.
‘Wat is de wereld toch voor een heel mooi graf,’
Hief hij stralend aan en weg was hij in de kloof.
Hij was geen vogel en hij was geen filosoof.

(niet eerder gepubliceerd)
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Eiskalter Schampus war der Grund, daß eine Schülerin
In Holland an den Folgen eines Herzstillstands verstarb.
Die schüchterne Blondine, wegen ihrer dicken Waden
Verspottet oft, nahm unterm Druck der Klasse
An einem Wettkampf teil. In einem Nachtklub Amsterdams
Stritten zwei Dutzend Mädchen vor den Augen einer jury
Vom Beifall angefeuert, um den schönsten Busen.
Im Rampenlicht, sehr nackt in einem nassen T-Shirt,
Gewann den Titten-Test, die am geschicktesten sich wand,
Bespritzt mit Sektschaum und die Brüste vorgewölbt
Das Schwein im Manne kitzelnd. Welcher Schock jedoch
Als diesmal die Umjubelte nicht wieder aufstand.
Bevor der Notdienst eintraf, war Miß Sweet-sweet-Tits schon tot.
Das Paris-Urteil fiel makaber aus. Der goldene Pokal,
Ein Kelch, halb Phallus und halb Tulpe, ging als schwacher Trost
Samt Preisgeld an die Hinterbliebenen des Mädchens.

Uit Den teuren Toten
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IJskoude champagne was de oorzaak dat een scholiere
In Nederland aan de gevolgen van een hartstilstand overleed.
Het schuchtere blondje, vaak het mikpunt van spot
Vanwege haar dikke kuiten, nam onder druk van de klas
Aan een wedstrijd deel. In een nachtclub te Amsterdam
Dongen twee dozijn meisjes voor de ogen van een jury
Door applaus aangevuurd, om de mooiste boezem.
In de schijnwerpers, zeer bloot in een nat T-shirt,
Won diegene de tieten-test die zich het vaardigst wendde,
Besproeid door champagne en borsten naar voren gewelfd
Het zwijn in de man kietelend. Maar wat een schok
Toen de bejubelde deze keer niet meer opstond.
Voor de nooddienst arriveerde, was Miss Sweet-sweet-Tits al dood.
Het Parisoordeel viel macaber uit. De gouden bokaal,
Een beker, half fallus en half tulp, ging als magere troost
Met het prijsgeld naar de nabestaanden van het meisje.

Uit Aan onze dierbare doden
Durs Grünbein
vertaling: Jan H. Mysjkin
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Geen daden maar woorden '99
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het grote familie-alfabet
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‘Weet jij iets voor de W?’ ‘Wraak,’ roept hij. Ja. Wraak is mooi. Ik noteer het woord.
Ik zie bloedwraak, wraak om de eer van de familie te redden. Als ik alle letters een
woord heb gegeven, valt vooral op dat ze niet bepaald vrolijk zijn: Incest, Jaloezie,
Conflict. Een ander had misschien voor Idylle gekozen, voor Jarige en Cyclus. Kijk
eens hoe het staat met de familie in de literatuur was de oorspronkelijke vraag - die
overigens te laat kwam om nog mee te nemen in het nummer voor de boekenweek.
Maar familie gaat langer mee dan tien dagen in maart. En daarom hier het resultaat:
de familie in zesentwintig woorden, geraapt uit literatuur, film, de media en mijn
eigen leven (zie autobiografie).

Autobiografie
Dat als eerste. Omdat het denken over familie voor een belangrijk deel bepaald is
door de eigen familie. Om daar meteen aan toe te voegen dat dat niet meer dan een
uitgangspunt is, waarop volop gevarieerd en gefantaseerd kan worden.

Baby
‘Mijn vroegste herinneringen zijn fragmentarisch en afgezien van de gesprekken van
volwassenen, allemaal buiten gesitueerd. In de koeiestal, in de boomgaard van de
buren, onder de walnotenboom...’ schrijft Janet Frame in An angel at my table, het
eerste deel van haar autobiografie, waarin ze haar kindertijd en jeugd beschrijft en
die is opgedragen aan haar ouders, broers en zussen. In de film die Jane Campion
ervan maakte, is die vroegste herinnering gesublimeerd tot een grote, zwarte schaduw.
Het lijkt een wolk die voor de zon schuift, maar het is haar moeder die haar van het
gras tilt. Het is een mooi beeld, die schaduw, symbolisch voor het moeilijke leven
dat nog voor haar ligt.

Conflict
A'dam - 16 nov. '98. Een dertienjarig meisje is gistermiddag in Amsterdam overleden
nadat haar vader haar met een mes had gestoken. Het meisje liep op de
Amstelveenseweg toen haar 38-jarige vader uit een auto stapte en haar begon te
steken. Het meisje overleed in het ziekenhuis. (bron: NRC Handelsblad)

DNA
De mond van mijn moeder, vorm ogen van mijn vader, kleur ogen van mijn moeder,
jukbeenderen van mijn vader, dunne haar van mijn moeder, kromme benen van mijn
vader, luiheid van mijn moeder, gedrevenheid van mijn vader, stiptheid van mijn
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moeder, trots van mijn vader, geduld van mijn moeder, ongeduld van mijn vader,
slordigheid van geen van beiden, sterke gestel van beiden, gespletenheid van oma.

Erfenis
Bij de deur staat mijn zus. ‘Je moet snel zijn als je ook wat wilt,’ fluistert ze. ‘Ik wil
niks,’ zeg ik. Ik kijk langs mijn zus de kamer in. In elke hoek staan opgestapelde
spullen. Oude troep. Weckpotten, linnengoed, een theepot, servies met stukjes eraf.
Ervoor staat een tante, met de uitdrukking van een pitbull op haar gezicht. Ik kijk
naar mijn zus. Zouden wij ook zo zijn later? (Zie ook zussen)

Feesten - Geheim - Humor - Incest
Festen (film van Thomas Vinterberg, Denemarken, 1998). De setting is een hotel
met een grote lap grond eromheen. Daar komt, ter ere van de zestigste verjaardag
van de vader des huizes, de hele familie samen. Een paar maanden ervoor hebben
ze elkaar voor het laatst gezien, bij de begrafenis van een zus die zelfmoord heeft
gepleegd. Je merkt al direct dat er iets vreselijks aan de hand is in dat gezin. Een
geheim. Hoe de familie met elkaar omgaat; de jongste zoon z'n vrouw en kinderen
behandelt; de oudste zoon strak voor
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zich uit kijkt. Als het diner ter ere van de vader begint, houdt de oudste zoon een
speech. In zijn hand heeft hij een rood en een groen briefje: ‘Ik heb hier twee speeches,
je mag kiezen pa’. ‘Rood? Goede keuze.’ Wat volgt is een speech, waarin de zoon
z'n vader van incest beschuldigt. Na afloop van de speech valt een stilte. Maar dan
gaat iedereen gewoon door met waar die mee bezig was: het slurpen van de soep,
het praten over koetjes en kalfjes. Alsof er niets gebeurd is. Het is een prachtig
moment. Humoristisch om z'n herkenbaarheid (laten we het vooral gezellig houden)
en tegelijkertijd verschrikkelijk schrijnend.

Jaloezie
‘Welkom bij de Williams-show’, staat op het spandoek dat vader Williams bij elk
applaus omhoog houdt. Op het centre-court staan zijn twee dochters tegenover elkaar
in het Lipton Tenniskampioenschap in Florida: de 18-jarige Venus en de 17-jarige
Serena. Hand in hand waren ze de baan op komen lopen. Op een persconferentie
voorafgaande aan de wedstrijd had Serena gezegd: ‘Als we beiden in de finale staan,
dan moet je 'ns kijken; Venus speelt waanzinnig, ik speel goed.’ Venus zei: ‘Het
maakt niet uit wie er wint, de beker komt sowieso in de familie.’ Maar tijdens de
wedstrijd merk je niet veel meer van die zusterlijke liefde. Dan is het ieder voor zich.
De oudste wint. Nog wel...

Kerstmis
De rollade is aangebrand. Mijn moeder was te druk met de gebakken camembert met
cranberries (voor mij, ik ben vegetariër). Doe geen moeite, zeg ik altijd. Ik lik mijn
vingers af, terwijl de anderen in hun vlees prikken. Ze kijken misprijzend naar mijn
bord. Ik heb een flashback: mijn moeder die op haar achterste benen loopt omdat ze
na een drukke werkweek de kerstboodschappen voor het gezin moet doen. Het moet
gezellig zijn. Het moet gezellig zijn. Laat het gezellig zijn. Iedereen doet zijn best.
Maar dan... PATS, daar laat mijn broertje een ei vallen. Het eigeel wordt de druppel.
Wat volgde was het zwijgzaamste kerstdiner ooit.

Lexicon
Een autobiografie rondom woorden en uitdrukkingen die door de familie van Nathalie
Ginzberg gebezigd werden, dat is haar Famlielexicon uit 1963: ‘Een stommeling
noemde hij (Ginzbergs vader) een simpelaar. (...) Behalve de simpelaars waren er
de hufters. Elke handeling en elk gebaar van ons dat hij ongepast vond, betitelde hij
met “hufterig”. Hufterig vond hij het om op klimtochten gewone schoenen te dragen;
een gesprek aan te knopen in de trein, of met een wildvreemde op straat (...).’ Ik zoek
naar eigen woorden, maar kan alleen maar eikelbijter bedenken. Zo noemde mijn
vader de ‘hufters’ uit Ginzbergs autobiografie.
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Moeder
‘Mijn moeder zat aan haar toilettafel en zei: “Schatje, je moet niet praten omwille
van het praten. Als je het woord neemt, zeg dan iets interessants en intelligents. Nu
je zeven, of liever gezegd nog maar zes jaar bent, ben je niet te jong om dit te leren.”
“O,” zei ik, “Ik dacht dat ik wèl iets interessants te vertellen had.” Mijn moeder
spuugde op haar mascara en streek met een klein borsteltje over het harde zwarte
blokje. “Nee, wat kinderen doen is gewoonlijk niet bijzonder interessant. Jij moet je
mond houden en luisteren naar wat intelligente mensen om je heen zeggen. Die
opmerking moet je goed onthouden en ervan leren, zoals ik je altijd heb
voorgehouden.” Ze maakte haar wimpers met de kleverige drab zwart.’ (Uit de
biografie van Maria Riva over haar moeder Marlene Dietrich)

Nakomertje
meerdere moeders, meerdere vaders, Benjamin voor het leven.
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Opa en Oma
De telefoon gaat. Het is mijn oma. Ze belt uit Benidorm. Daar overwinteren ze altijd.
Ze heeft een verzoek: of wij - de kinderen - in het vervolg geen opa en oma meer op
de kaart willen zetten, maar gewoon meneer en mevrouw. Zie ook Uitvaart.

Puberteit
‘Niks ontbreekt.’
De zaken keurig voor elkaar. Ogenschijnlijk. / Jaren van onbehagen. Als beulen
voor de ander. / Wonend in een huis. Dienstdoendend als levensader. / Pompt ons
bloed door onze harten. / Harten van steen. Liefdeloos. / De eeuwige strijd. / Zou ik
hem ooit kunnen winnen? / Een strijd tegen alles. Maar vooral tegen mezelf. / Omdat
ik daar ook woonde. / Geïnfecteerd. Besmet. / Wie ben ik en wat kan ik? / Voel me
leeg. / Hoewel toch niks ontbreekt? (Eigen puberteit, staat geen datum bij. Ik schat
ergens halverwege jaren '80)

Quality time
Hij zit in de IT, zij is voedingsconsulente. Zoontje Thijs groeit gesubsidieerd op in
het kinderdagverblijf. De zondag is gereserveerd voor het gezin. Met z'n drieën in
pyama op de bank kijken ze video, De Teletubbies van de afgelopen week. En net
als bij het afspelen van de voicemail luisteren ze of Thijs nog nieuwe woordjes heeft
geleerd.

Reünie
‘Om 17.00 uur start het avondvullende “Country & Western”-programma. Iedereen
dient zich dan in Country & Western-stijl te verkleden, waarna de sheriff de avond
zal openen. We willen niet zover gaan om het programma verplicht te stellen, maar
je weet niet wat je mist als je deze kans voorbij laat gaan...’ (Uit: Uitnodiging voor
het jaarlijkse familieweekend van mijn schoonfamilie)

Super-8 film
‘In the fall of 1969 my little sister was born, the youngest in the family. She's adopted,’
begint de film met een voice-over. Nadat de moeder van de regisseur na negen
maanden zwangerschap in het ziekenhuis was bevallen, waren er ‘complicaties’
geweest. De kinderen werd verteld dat de baby, een meisje, dood geboren was. In
plaats daarvan werd een zwart kindje geadopteerd.
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We zien een super-8 filmpje van het moment dat moeder thuiskomt uit het
ziekenhuis. Ze stapt uit de auto met in haar lelieblanke armen de donkere baby. Ze
lacht. Haar kinderen dwarrelen om haar heen, zijn nieuwsgierig naar hun geadopteerde
zusje. Niets in de super-8 verraadt het geheim. Dat doet de stem. Die vertelt dat toen
het zusje in de puberteit kwam en wilde weten waar ze vandaan kwam, wat haar
roots waren, haar moeder vertelde dat ze nooit geadopteerd was, maar gewoon haar
eigen dochter... Voor het meisje betekende deze leugen het einde van haar jeugd. Ze
keerde haar familie de rug toe. Voor altijd. Een schriller contrast tussen de (doorgaans)
gelukkige families op super-8 filmpjes en de situatie in het heden, heb ik nooit gezien.
(Reconstruction, Laurence Green, Canada 1996) Indachtig Tolstoj.

Tolstoj
‘Alle gelukkige gezinnen lijken op elkaar, elk ongelukkig gezin is ongelukkig op
zijn eigen wijze.’ (Anna Karenina)

Uitvaart
‘Wil iemand nog iets zeggen,’ vraagt de kraai. Niemand maakt aanstalten. ‘Dan kunt
u nu naar voren komen om een laatste groet te brengen.’ We lopen als zombies om
de kist. Uit de luidsprekers klinkt het Ave Maria. Niemand wist van welke muziek
opa hield. ‘Doe maar wat,’ had een oom gezegd. Plotseling houdt de muziek op en
zakt opa de grond in. De aula zit vol oude mensen. Wat ben je groot geworden! Ik
veeg een stukje cake-spuug van mijn
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wang. Als we eindelijk wegrijden, kringelt rook uit de schoorsteen.

Vakantie/Vluchten
Ik kijk jaloers naar de tientallen foto-albums waarin elke zomervakantie liefdevol is
vastgelegd. Bij elke foto staat een omschrijving, een korte anekdote of opmerking.
Sommige woorden komen telkens terug en hoewel ik geen Zweeds spreek of lees,
helpt de afbeelding me de woorden te begrijpen: ‘meditation’, staat er bijvoorbeeld
bij de foto's waarop geluierd wordt en waarop in kleurige zonnestoelen zonverbrande
kinderen rusten op de buiken van hun moeders. Op de achtergrond naar gelang de
positie van de fotograaf óf het uitgestrekte meer, óf de rode stuggan met gras op het
dak. Wat een leven, wat een jeugd, denk ik. Tegen beter weten in. De vijftigjarige
bezitster van de albums is pas sinds twee jaar terug in Zweden. Daarvoor woonde
ze overal en nergens, weg van het verstikkende milieu en haar ouders. Weg van haar
vader die elk jaar voor elk van z'n drie dochters een fotoboek maakt.

Wraak
‘Als kind trok ik me na een onrechtvaardige behandeling terug op mijn slaapkamer,
waar ik me bezighield met het fantaseren over mijn plotselinge dood en het
verpletterende effect daarvan op de nabestaanden. Huilend en handenwringend
stonden ze om me heen. In het volle besef van hun schuld. Verteerd door wroeging,
verscheurd door spijt.’ (Manon Uphoff in het themanummer ‘Wraak!’ van tijdschrift
Lust & Gratie).

X, Generatie Naar het merkloze merk dat het in reclamespots altijd moet afleggen. Debuut van
Douglas Coupland, de zelfgenoemde spreekbuis van de generatie die in de jaren
zestig werd geboren. In Nederland bekend als Generatie Nix (samenvoeging met
Bret Easton Ellis' debuut Minder dan niks).
‘Je zou het huis van mijn ouders eens moeten zien. Het is net een museum van
vijftien jaar geleden. Er verandert daar nooit wat; ze zijn doodsbenauwd voor de
toekomst. Heb jij nooit het huis van je ouders in de fik willen steken alleen om ze
uit hun sleur te halen? Gewoon dat er wat verándert in hun leven? Claire's ouders
gaan tenminste nog af en toe scheiden. Dat houdt de zaak in beweging. Het is thuis
net als een van die belegen Europese steden als Bonn of Antwerpen of Wenen of
Zürich, waar geen jonge mensen zijn en het aanvoelt als een dure wachtkamer.’

Y(spreek uit: ai)
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Ik heb familie.

Zussen
De mijne leerde ik kennen toen ik veertien was. Ze is vier-en-half jaar ouder. Een
eeuw op die leeftijd. Na de vakantie zou ze op kamers gaan. Om afscheid te nemen
gingen we samen kamperen. Mijn (onze) vader bracht ons naar Scheveningen.
Vandaaruit zouden we naar Zeeland fietsen, maar we kwamen niet verder dan
Hellevoetsluis. Op de terugweg deden we Rotterdam aan. We gingen naar de bioscoop.
Ik wilde naar Desperately seeking Susan met Madonna. Maar mijn zus besliste anders.
Het werd Deep Throat, waarin ik zag hoe Linda Lovich achter in haar keel haar
clitoris ontdekte. Na afloop, toen we tussen de mannen de zaal uit schuifelden, zei
ze zusterlijk: ‘zo is seks niet echt hoor.’
Clementine van Wijngaarden
Met dank aan Richard Dekker
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Aforismen
Geluk schijnt het leven te verlengen. Vandaar dat veel mensen er bang voor
zijn.
Uit een woordenboek Nederlands-Engels: ‘Gezellig’: Nothing happened, nothing
interesting at all.
Weet je wat een rustig baantje is? Garderobejuffrouw op een
potloodventersconventie.
‘Ik zie je op Poetry.’ ‘Maar hoe herken ik je dan?’ ‘Ik ben die jongen met het
gekochte kaartje in de hand.’
Een file is een stille optocht tegen de mobiliteit.
Het leven is één lange stoelendans. En dan ook nog op de muziek van BZN.
Hoe saaier het land, hoe groter het geluk van de inwoner, heeft onderzoek
uitgewezen. Niet vreemd dus dat het land van Voskuil derde staat op de
geluk-ranglijst.
Kosovo: en dan dachten wij dat wij Nederlanders van die kampeerders waren.
Bij aanschaf van een jaarabonnement Raster nu een handige wandelstok cadeau.
Eigenlijk zijn wij mensen niets meer dan een pot augurken in de koelkast van
een zwangere god.
Christina Vreeswijk
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Vlekken op de muur
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Het miauwen van de kat werd nu wel heel erg. Morgen zou Mimi weer terugkomen
om hem op te halen en Wally was er blij om. Hij had zijn eigen huis, met de kat erin,
zo veel mogelijk ontlopen de afgelopen week en het werd tijd dat hij weer ongestoord
in zijn huis kon rondbewegen. Samenzijn met een mens vond hij al ongemakkelijk.
Dieren waren nog erger. Die trokken zich niets aan van de signalen die hij afgaf. Ze
kwamen vaak dichtbij en ze keken hem onbeschaamd aan. Een beetje provocerend
soms.
De kat schreeuwde zich helemaal schor van de honger en Wally zat op zijn
bureaustoel naar het beeldscherm van zijn computer te staren, terwijl hij een boterham
met leverworst at. Gisteren had hij nog een documentaire zitten kijken over ‘de
Utrechtse Schrijversscene’. Dan kreeg je een shot te zien van het achterhoofd van
zo'n mannetje dat, met een sigaret tussen wijs- en middelvinger, op het toetsenbord
zat te roffelen. En dan iets verderop in beeld zag je de monitor waarop de zinnen in
snel tempo groeiden en groeiden.
Maar je kon het niet lezen. Je kon niet lezen wat er stond. En Wally wist zeker dat
die schrijver maar wat willekeurige toetsen indrukte. Hij wist zeker, honderd procent
zeker, dat, als ze de schrijver onopgemerkt zouden filmen, dat deze zogenaamde
schrijver dan met zijn wangen in zijn handpalmen steunend naar het beeldscherm
zou zitten te kijken en dat er dan helemaal niks geen geroffel te horen zou zijn, dus
dat ze de microfoon ook rustig thuis konden laten.
De kat liep miauwend heen en weer langs zijn broekspijp. Wally nam met zijn
wijsvinger wat leverworst van zijn boterham en liet zijn arm langs zijn lichaam naar
beneden hangen. Onder hem likte de kat knorrend aan zijn vinger. De ruwe tong
schuurde en kriebelde tegelijk. Zolang hij het beest niet hoefde aan te kijken was dit
het intiemste wat Wally met de kat kon bereiken. Hij deed het altijd met stroop, maar
die stond nu in de keu- met een ruk trok hij zijn hand terug en scheeuwde. Hij stopte
zijn vinger in zijn mond en kneep zijn ogen dicht.
Hij haalde zijn vinger uit zijn mond. Er kwam een grote, rode druppel uit zijn
vingertop.
Later die middag pakte hij de telefoon op een draaide Werners nummer.
‘Met Werner.’
‘Werner, met Wally.’
Het was stil aan de andere kant. Wally liet het potlood tussen zijn duim en
wijsvinger wapperen. Zijn voeten lagen op het bureau en met zijn stoel balanceerde
hij op de achterste twee poten.
‘Ik dacht, ik bel even, met het oog op -’
‘Had ik je niet gevraagd om me niet meer te bellen?’ vroeg Werner.
‘Ja, dat wel,’ Wally haalde zijn voeten van het bureau en schoof zijn stoel aan.
‘Maar er zijn wat dingetjes.’
‘Ik zit net te eten.’
‘Sorry,’ zei Wally. Hij hoorde aan de andere kant een aansteker knippen.
‘En bovendien zie ik je morgen, dus -’ zei Werner.
Wally hees zich op uit de stoel en ging voor het raam staan. De boom voor zijn
raam was kaal en beneden raasden zoals altijd de auto's door de plassen. ‘Die
opmerkingen bij mijn tekst, daar snap ik de meeste niet van en ik -’
‘Luister, morgen hebben we het over je tekst. Tot morgen Wally.’
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‘Okee, tot morgen. Eet smakelijk,’ zei hij tegen de pieptoon. Wally hing op en
stopte zijn overhemd weer in zijn broek. Dat hemd was te kort. Of eigenlijk: zijn
pens te dik. Wally was begonnen met sporten. Het hielp niks.
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Wally liep het café binnen terwijl hij zijn paraplu een paar keer hard open en dicht
deed, in de richting van een hond die op de grond lag. De hond sprong met een blaf
op en wurmde zich tussen benen door naar de andere kant van de tafel.
Wally liep naar de bar en zette zijn paraplu ertegen. Hij ging zitten.
‘Doe maar een pilsje,’ zei hij.
De barman liep weg en kwam terug met het bier.
‘Ik heb hier afgesproken met Werner. Die ken je waarschijnlijk wel. Die schrijver.’
De barman keek omhoog. Hij tuitte zijn lippen. ‘Werner,’ zei hij. ‘Is het een
Duitser?’
‘Nee, welnee. Een Nederlander. Werner, ken je hem niet?’
‘Achternaam?’
‘Weet ik niet. Maar dat maakt niet uit, want hij heeft een pseudoniem. Maar goed,
ik dacht, misschien ken je hem... Werner.’
‘Hoe ziet hij eruit?’
‘Laat maar zitten. Het is niet belangrijk.’
De barman sopte twee bierglazen schoon en zette ze op een stapel.
‘Er zit hier wel eens iemand te lezen. Die zit altijd daar,’ zei hij. Hij wees naar
een plek achter Wally. Wally keek niet om. ‘Kan dat kloppen? Dat 'ie daar zit te
lezen, altijd?’
‘Weet ik niet. Maakt ook niet uit. Ik dacht alleen... nou ja, misschien ken je hem.
Bekende schrijver.’
‘Werner...’ zei de barman nog eens. Hij tuitte weer zijn lippen en bewoog zijn
onderkaak van links naar rechts. ‘Nee.’
Hijgend stond Wally in het linker service-vak op de bal te wachten. Het zweet van
zijn voorhoofd liep in zijn ogen. De rode lijn op de muur werd er vlekkerig van. Die
service van rechts was het kloterigst. Mimi sloeg de bal steeds met een boog precies
in de hoek van de glazen wand en de zijmuur. Zeker de helft van al haar punten had
ze zo gescoord. Wally stelde bij zo'n service het terugslaan zo lang uit, dat er
uiteindelijk met de bal helemaal niets meer te beginnen was en hij, op zijn knieën
zittend en zijn racket met twee handen vasthoudend, met een soort lepelende beweging
het balletje in de goede richting probeerde te duwen. Als die bal dan boven de rode
lijn terugstuiterde, stond Mimi al klaar om hem laag in de hoek te meppen.
In het begin ging het nog wel. Hij had zelfs de eerste game gewonnen. Maar hoe
langer ze bezig waren, hoe minder services hij kon terugslaan.
Mimi stond alweer klaar in het service-vak. ‘7-3,’ zei ze.
‘Je hoeft heus niet na elk punt de stand te zeggen, hoor,’ zei Wally.
‘Daar kan ik niks aan doen. Gaat automatisch,’ zei Mimi. ‘Of wil je liever stoppen?’
‘Even rusten, misschien,’ hijgde Wally.
‘Je zei dat je het iedere week deed?’ vroeg Mimi, terwijl ze naar de bar liepen.
‘Iedere week? Nee.’ Wally hees zich op één van de barkrukken en liet zijn racket
op de grond vallen. ‘Nee, lang niet. Het is alweer een tijdje terug...’ zei hij, toen hij
weer wat op adem was gekomen. ‘Cola graag...’
‘Een glas water,’ zei Mimi. Het meisje achter de bar nam met een verveeld gezicht
de bestelling op.
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‘Nee, vroeger nog wel, met collega's. Maar nu, met dat boek...’
Ze proostten. ‘Ik vind het echt heel lief van je,’ zei Mimi.
‘Geen enkele moeite. Ik vind katten leuk. Als je nog eens weg gaat... Wel lekker,
hoor, wat gezelschap. Met al dat schrijven... Dan is een huisdier ideaal.’
‘Dat kan ik me voorstellen. Ikzelf heb -’
‘Je hebt ook schrijvers, die gaan in een café zitten werken. Ik heb van de week
een documentaire gezien. Daar was d'r ook één die ging in een café zitten. Zou ik
nooit kunnen, weet je dat?’ Wally deed zijn mondhoeken omlaag. ‘Pure afzondering,
dat moet ik hebben. Ja, concentratie, hè. Dat is 't. En natuurlijk een goede schrijfcoach.
Ik ken een hele ervaren schrijver, en die brengt mij de fijne kneepjes bij. Ik heb
gisteren nog met hem naar mijn werk gekeken. Hij is wel hard. Maar goed, jij, als
leraar.’
‘Wat?’ zei Mimi.
‘Dat je ook wel weet hoe belangrijk het is om iets aan te kunnen nemen van iemand
die het weet. Geen gezeur: zo zit het. Klaar.’
‘Hm hm,’ zei Mimi, die zat te kijken naar twee jongens met harige benen, op baan
drie. Ze leken een wedstrijdje te doen wie het eerste zijn racket tegen de muur kapot
had geslagen.
‘Je kan zien dat die vent al jaren en jaren schrijft. In één oogopslag ziet hij wat er
met een tekst aan de hand is. Gisteren, bijvoorbeeld. Had ik een scène geschreven
die speelde in een squash-centrum. Jij komt er ook in voor, vind je niet erg, hè?’
Mimi dronk met een grote slok haar glas leeg. ‘Zullen we gaan?’ vroeg ze.
‘Nog even. Ik heb nog.’ Wally nam nog een slok. ‘Ja, ik gebruik echt alles, hoor.
Voor mijn teksten. Zelfs hoe wij hier nu zitten,’ Wally bewoog zijn handen tussen
hem en Mimi, ‘zou ik zo kunnen gebruiken, echt.’ Hij liet even een stilte vallen en
keek haar aan. Het leek haar te interesseren. ‘Maar ik kan me zo goed voorstellen
hoe bevredigend het moet zijn om andere mensen - bij jou zijn dat dan scholieren,
maar dat is ook mooi - om die mensen echt iets te léren. Jongen, dan is hij al lang de
deur uit, en dan zit ik nog na te genieten van die prachtige schrijverstrucjes die hij
me leert.’
Mimi ritste haar tas alvast dicht. ‘Ik leer mensen niks,’ zei ze. ‘Leren doen ze zelf.’
Ze stapte van haar kruk.
‘Ja hallo, dan heb jij het ze toch geleerd, of niet soms? Jij weet het toch?’
‘Ik heb niet de illusie dat ik mensen iets kan leren,’ zei Mimi. ‘Kijk, ik zeg van
alles in mijn lessen. En mijn leerlingen kunnen de dingen die ik zeg gebruiken om
inzichten te krijgen. Dan leren ze iets. Maar dat moeten ze wel zelf doen. Ga je nou
mee?’
‘Dat zeg ik. Je moet er open voor staan,’ zei Wally.
‘Kom,’ zei ze. Ze draaide ze zich om en liep naar de deur. Wally klokte zijn cola
achterover en liep haastig achter haar aan. Toen hij haar had ingehaald, zei ze: ‘Nu
ik erover nadenk vind ik het zelfs nogal arrogant om te denken dat je iemand iets
kunt leren.’
‘Arrogant is hij zeker niet. Hij is gewoon een hele goeie schrijver. Daar kan hij
toch ook niks aan doen?’ Buiten was het koud. Wally voelde het op zijn voorhoofd
en in zijn nek, die nat waren van het zweet.
‘Het enige dat ik in mijn lessen doe is een situatie creëren.’ Mimi ging stil staan
en keek in de verte, terwijl ze met haar autosleutels rammelde. ‘Ik creëer een situatie
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waarin er geleerd kan worden. En of ze nou iets leren naar aanleiding van wat ík zeg,
of door iets dat een klasgenoot zegt, dat maakt niet uit.’
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Wally had het idee dat ze maar wat voor zichzelf praatte. Hij vroeg zich zelfs af of
het wat uitmaakte of hij ernaar luisterde. Misschien kon hij nu net zo goed naar
Mimi's huis fietsen om die kat van haar eens flink af te rossen. Dan zou ze
waarschijnlijk nog steeds hier staan rammelen met haar sleutels en maar doordrammen
over dat lesgeven.
Die kat was eigenlijk niet voldoende gestraft. Wally had hem sinds de beet in zijn
vinger niks meer te eten gegeven, maar de volgende middag was Mimi hem al op
komen halen, dus dat stelde niet veel voor. Schoppen, dat is nog eens wat anders.
Wally had zich al vaker afgevraagd hoe ver je zo'n beest weg zou kunnen trappen.
Maar als hij dat zich probeerde voor te stellen dan sloeg de kat altijd midden in zijn
krijsende vlucht tegen een muur. Er stond altijd een muur.
‘... dan is dat meer egotrippen dan lesgeven, als je het mij vraagt.’ Mimi keek naar
een trein die passeerde. Ze was klaar met praten.
‘Ik wil alleen maar zeggen: hij is echt heel goed,’ zei Wally na een korte stilte. En
ik weet niet wat jij allemaal wilt beweren.’
‘Helemaal niks.’
‘Maar ik denk dat je soms gewoon dingen van mensen moet aannemen. Want als
je denkt dat je het allemaal al weet, waarom zou je dan les nemen? Trouwens, mijn
fiets staat hier. Zullen we -’
‘Mijn auto staat verderop.’ Mimi wapperde met haar hand richting de parkeerplaats,
waar ze al half naartoe liep. ‘Succes met je boek.’
‘Wie weet, komen je ideeën over lesgeven er wel in terug. Echt heel interessant,’
riep hij haar na. ‘Niet kwaad worden als ik hier en daar iets veranderd heb, hoor!’
Ze keek niet meer om.
Hij bleef bij zijn fiets wachten omdat hij Mimi wilde zien wegrijden. Dat had hij
bij iedereen: hij wilde weten hoe iemand eruit zag achter het stuur van een auto. Hij
wilde weten hoe ze zich erin zouden gedragen en hoe de auto hem of haar zou staan.
Mimi reed een kleine, rode Renault. Behoedzaam draaide ze de straat op en schakelde
naar zijn twee. Ze deed alsof ze hem niet zag.
‘Doe de groeten aan je kat!’ riep hij. Nu keek ze opzij. Ze haalde even een hand
van het stuur en stak die op.
Wally had zijn biertje bijna op en keek maar weer eens naar de deur. De barman
kwam niet meer terug op de schrijver Werner. Toen Wally een paar minuten aan de
bar had gezeten was de hond weer op zijn oude plek gaan liggen, het looppad langs
de bar versperrend. Wally vond dit een naar café. Dat kwam vooral door de hond.
Als Werner straks binnenkwam zou hij het beest eerst overdreven joviaal aaien en
bekloppen en hem waarschijnlijk ook nog meesleuren naar het tafeltje waar ze Wally's
tekst zouden bespreken. De hond stonk naar hond en hij kwijlde op je schoenen.
Wally stak zijn hand in zijn binnenzak en zocht naar zijn tekst. Tegelijkertijd kwam
Werner binnen. Hij worstelde met de hond.
‘Denk je dat je hiermee wegkomt, met deze losse stukjes tekst?’ zei Werner, toen
ze eindelijk aan een tafel zaten in een donkere hoek van het café.
‘Nou los, los... de samenhang zit hem meer in -’
‘Sámenhang? Dan ben ik toch heel benieuwd waar die samenhang zit.’
Wally had zijn papieren erbij gepakt en probeerde in het weinige licht zijn tekst
te lezen. ‘Het is natuurlijk nog niet af, maar ik denk dat als ik -’
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‘Ik heb er lang op gezeten. En over die samenhang... als het er te dik bovenop ligt is
het toch ook -’
‘Jij wil zeggen dat hier samenhang in zit? Alleen dat begin al! In de eerste alinea
zit je thuis, vijf regels later ineens in een café, dan komt er plotseling een
telefoongesprek tussendoor, je legt de hoorn neer en voordat ik het door heb sta je
alweer te flipperen en -’
‘Te squashen.’
‘Je bestelt een cola maar om één of andere mysterieuze reden sta je ineens bier te
drinken en geloof mij nou: als je door een hond wordt gebeten -’
‘Een kat.’
‘Dan heb je wel wat meer dan een klein druppeltje bloed aan je vinger.’
‘Maar die druppel staat voor -’
‘Voordat er ook maar íets ergens voor gaat staan,’ Werner sloeg met zijn vuist op
tafel, ‘ga jij eerst zorgen dat er een beetje opbouw in dit gewouwel komt.’ Hij
wapperde de papiervellen voor Wally's gezicht. ‘Want anders hoeft het voor mij
helemaal niet meer. En dan verdien ik liever wat minder, dan dat ik mijn tijd ga
vergooien aan dit vrijblijvende gekút. Je wil toch schrijver worden?’
‘Ja, zeker...’ zei Wally, al hoopte hij niet dat hij dan net zo'n lul zou worden als
Werner. Zouden alle schrijvers zo zijn? Zo... zo stom eigenlijk. Wally wist het niet.
Hij kende er maar één.
‘... en dan niet van dat halve, maar écht serieus aan de gang gaan. Het staat er
allemaal wel, maar het komt er niet uit.’ Werner knoopte zijn jas dicht en stond op.
De groeven in zijn gezicht maakten schaduwen toen zijn hoofd dichtbij de lamp
boven de tafel kwam. ‘Vijftig was het, hè?’
‘Ik had al drie lessen vooruit betaald.’
‘Het lijkt me goed om dat aan te houden, drie lessen vooruit.’
Nadat hij het geld had aangenomen zei Werner: ‘Je hebt talent, jongen. Zát! Maar
laat het volgende week nou eens zien, hè.’ Hij groette de barman en liep weg.
‘Hoe heet dat boek van je nu precies?’ riep Wally hem na. ‘Dan kan ik het
misschien kopen.’
‘Ik heb toch gezegd, ik neem het wel een keer voor je mee. Ik heb thuis nog een
hele stapel liggen.’ Hij keek niet om terwijl hij het zei. De ramen trilden in de kozijnen
toen hij de deur dichtsloeg.
Wally bleef achter met de hond, die over zijn voeten lag. Hij keek nog eens naar
het rode stipje op zijn wijsvinger. Het had geen korst opgeleverd die hij eraf kon
pulken, maar binnenin het vlees voelde hij een hard puntje.
‘De poes kan er ook niks aan doen,’ dacht hij. ‘Hij heeft geen slechte inborst. Mimi
mag hem nog eens brengen en ik zal hem niet schoppen. Het is de natuur, niet zijn
karakter.’
‘Was dat hem nou?’ vroeg de barman van achter de bar.
Wally knikte langzaam.
‘Kwam me niet bekend voor,’ zei de barman. ‘Nee. Nooit gezien.’
‘O’, zei Wally. ‘Okee.’
Hij stond op en verliet het café. Het was gestopt met regenen. Pas thuis merkte hij
dat hij zijn paraplu tegen de bar had laten staan.
David Mulder
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Een pijp in het Vaticaan
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Een van de aardigste gebeurtenissen van de laatste tijd die het wereldnieuws in
Nederland haalden, vond ik het bezoek van Harry Mulisch aan de Paus. We kennen
Mulisch als de best geklede auteur van Nederland, als de Fidel Castro van de
Amsterdamse artiestensociëteit De Kring, als de Goethe van het Leidseplein, als
onruststoker in zijn eigen pijp en als de kleinste van de Grote Drie, die jarenlang het
literaire leven in ons kleine letterrenland hebben gedomineerd.
Maar terwijl voor Hermans en Reve fanclubs werden opgericht, verscheen ter
gelegenheid van Mulisch's zestigste verjaardag een boekje met de titel Bestrijd het
leed dat Mulisch heet. Het heeft niet geholpen. Integendeel. Hermans is dood en in
Reve zit niet veel meer leven, dus maakt Mulisch gebruik van de wet van de
remmende voorsprong en is hij vanzelf de Grootse Schrijver van Nederland geworden.
Tenminste, dat vindt hij zelf. Want Mulisch is een van die genieën die altijd zelf
moeten vertellen dat ze geniaal zijn, anders zegt niemand het.
Maar wat moest hij eigenlijk bij de paus? Astrid Joosten van de VARA had het
geregeld en met de kwartjes en dubbeltjes van de Verenigde Arbeiders Radio
Amateurs de vliegtickets naar Rome betaald. Dertig seconden kreeg hij de tijd om
Carol Woityla zijn boek De ontdekking van de hemel te overhandigen. In Duitse
vertaling.
De ontdekking van de hemel aan de Paus geven is zoiets als de directeur van de
plaatselijke VVV een plattegrond van zijn eigen stad overhandigen. Want de Paus
heeft natuurlijk zelf al een Falkplan van de hemel, die kent elk hoekje van het paradijs
en weet wie waar zit, wie in welk orkest speelt of in welk engelenkoor zingt, wie
met wie danst op het hemelse boekenbal.
Eigenlijk had Mulisch aan de Paus willen vragen of hij zich 's avonds, als hij zijn
tiara heeft afgezet, zijn jurk heeft uitgetrokken en in zijn nachthemd voor zijn
celibataire bedje knielt, of hij, de Paus dus, zich dan ook nog Paus voelt. Want Mulisch
is geobsedeerd door roem. Maar hij kreeg de gelegenheid niet om zijn vraag te stellen.
De paus had Mulisch diep in de ogen gekeken. En Harry zou Mulisch niet zijn
geweest als hij aan de priemende blik van de Heilige Vader niet zijn eigen interpretatie
had gegeven. Hij dacht dat de Paus wel wat langer met hem had willen praten, want
de kerkvorst krijgt niet elke dag zo'n grote, goedgeklede, pijprokende schrijver op
bezoek.
Wij zijn aan de arrogantie van Mulisch gewend, een arrogantie die overigens
groteske, zo niet seniele vormen begint aan te nemen. Maar misschien is het zo,
misschien had de Paus aan Harry willen vragen of hij, als hij 's avonds zijn pak heeft
uitgetrokken en zijn pijp op het nachtkastje heeft gelegd, of hij, Harry dus, zich dan
nog wel Mulisch voelt. Maar gelukkig had de Paus maar dertig seconden voor
Mulisch.
Rien Vroegindeweij
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Albert
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Passionate kalender
Datum
15 mei

Activiteit
Locatie
Passionate Internet Editie www.passionate.nl
nummer 3

01 juli

Passionate nr. 4 lustrumnummer

03 juli

lustrumfeest

15 juli

Passionate Internet Editie www.passionate.nl
nummer 4

01 juli

Passionate nr. 5 - regulier

11 juli

Jongeren Floorshow

Café Floor, Rotterdam

11 juli

deelprogrammering
festival Zapnation

Schouwburgplein,
Rotterdam

11 juli

Interactieve stand
Zapnation

Foyer Schouwburg,
Rotterdam

13/18 september

deelprogrammering
seizoensopening L/V

Lantaren/Venster,
Rotterdam

15 september

Passionate Internet Editie www.passionate.nl
nr. 5

01 november

Passionate nr. 6 themanummer

15 november

Passionate Internet Editie www.passionate.nl
nr. 6

01 januari 2000

Passionate nr.1 - regulier

Rotterdam (lokatie nog niet
bekend)
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Schaarse gekken - brief aan Giel van Strien
Wie schetst mijn verbazing als ik in een naar verluidt ‘grappig bedoelde’ column,
op de plaats waar je normaliter een redactioneel verwacht, mijn naam impliciet
genoemd zie tussen andere randdebielen - met dien verstande dat zij allen gepoogd
hebben om iets gepubliceerd te krijgen in Passionate terwijl het in mijn geval ging
om een brief van mij aan jou, zonder dat ik zelfs maar gewild zou hebben dat er 'n
letter van afgedrukt werd in Passionate.
In dit schrijven, voor zover ik mij herinner van een paar jaar geleden, was ik in
een algehele zin korzelig over de klootzakkerigheid van gasten die het hier altijd
weer voor het zeggen hebben. Zojuist had men toen maar besloten om de
Uitgaansmarkt op te heffen, met als gevolg dat er weer eens geen reclame werd
gemaakt voor ontwikkelingen binnen het literaire. Literatuur in deze stad is immers
een ondergeschoven kind, al gaat het de laatste tijd ietsje beter. Wanneer er mensen
in dit wat dat betreft boerendorp zijn die daarover tal van alleraardigste anecdotes
op zak hebben dan zijn jij en ik dat wel. Of niet soms?
Jij en ik weten dat Rotterdam een minderwaardigheidscomplex had en ten dele naar mijn idee ten onrechte - nog steeds heeft. Wij zijn, juist door dat
minderwaardigheidscomplex, als inwoners van de stad collectief laf genoeg geweest
om te gedogen dat Amsterdammers vanuit de Volkskrantlobby en met steun van de
grachtengordel hier mochten regeren, als zouden zij de wijsheid inderdaad in pacht
hebben. Mensen als Zeeman en De Wolff hebben hier en iedereen weet het, oneindig
meer schade aangericht dan wat dan ook en we mogen tenminste blij zijn dat dit
soort gevoelloze kenniszuigende computergedrochten niet meer zo heel dichtbij zijn
als vroeger. Niet dan?
Intussen had het Algemeen Dagblad Passionate uitgenodigd om iets te vertellen
over wat er mogelijkerwijs aan de gang was, en verwacht kon worden in de Maasstad.
Misschien dat daar nog iets te verwachten viel, maar nee: ik stuitte op een naar mij
bijstaat met jouw woorden gevuld artikel waar de solistische zelfgenoegzaamheid
vanaf droop. Alsof Passionate zich dan al als het ware in een historisch perspectief
plaatste ten opzichte van het rijke literaire leven dat de stad toch ooit gekend moest
hebben.
Dit schoot mij, waar een mens zich al niet druk over kan maken, in het verkeerde
keelgat, ook denkend aan het feit dat Stichting Weerwoord (met ondergetekende als
voorzitter) als eerste Passionate steunde vanaf haar boekentafels, in een periode dat
de sectie Letteren van de Rotterdamse Kunststichting alleen maar krenkende woorden
overhad voor jullie initiatieven om maar te zwijgen van de rest. Ik dacht: bedankt
dat je ons vergeten bent of iets in die richting, maar helaas wordt dit in je column
niet duidelijk voor de lezer.
Beste Giel. Mijn tijd is kostbaar. Nog een ding wil ik je vragen, bij wijze van
gunst, en wel om mij uit te leggen wat een mislukte dichter is in mijn geval. Ik zal
mij aan je lippen kluisteren! Ik begrijp dat ik mij de moeite kan besparen om jou nog
langer uit te leggen waarom jij een mislukte hoofdredacteur bent want ik lees dat je
in je wijsheid opstapt.
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Laten wij hoe dan ook afspreken dat we voortaan nog meer houden van elkaar dan
ooit; type gekken zoals jij en ik zijn te schaars om elkaar links te laten liggen. Verder
zal ik zo discreet zijn om deze brief aan niemand te laten lezen, al staat het jou
natuurlijk wel vrij om ermee te doen wat je wilt!
Niels Hansson
Rotterdam

Polemiek
Zoals het betaamt open ik door mijn complimenten te geven aan alle medewerkers
van Passionate. De levensduur van het blad is misschien wel het grootste compliment.
De succesvolle nieuwe initiatieven zoals Geen Daden Maar Woorden tonen aan dat
Passionate ook voor nieuwe kunstuitingen een podium wil zijn waarop ze zich kunnen
presenteren. Ik vind dit een uitstekend initiatief. Toch vind ik dat er in het ‘stimuleren
van’, zoals het oorspronkelijke uitgangspunt van Passionate luidt, een vrijblijvendheid
schuilt. De redactie zal zich ook een mening moeten vormen over deze kunstvormen.
Daartoe zal de redactie inhoudelijk moeten bepalen hoe de kwaliteit van het geboden
werk te beoordelen. Het lijkt mij wenselijk en spannend om door middel van
bijvoorbeeld polemiek Passionate wat meer diepgang te geven. Want Passionate
heeft een duidelijk gezicht maar ik mis soms de persoonlijkheid, als ik zo vrij mag
zijn.
Mark Pekelharing
Leiden

Cultuurbarbaar
Ik was niet bekend met uw literair tijdschrift. Dat is niet vreemd, want ik ben met
een heleboel dingen niet bekend. Soms ben ik niet eens heel erg bekend met de
‘dingetjes van alledag’ en dat vindt iedereen in mijn omgeving dan weer vreemd.
‘Jezus, weet je dat niet eens?’ zeggen ze geërgerd. Ze zien en lezen ook een heleboel
andere dingen. Veel ervan heb ik ook weer niet gezien of gelezen. Misschien ben ik
wel een cultuurbarbaar. Op de lagere school had de juffrouw tegen mij gezegd dat
ik een barbaar was. Ik had een andere jongen in elkaar geslagen en daarmee het cliché
- en in zekere zin het romantische idee - om zeep geholpen dat schrijvers altijd de
kneusjes van de klas waren, of nog erger: van de hele school. Later heb ik veel van
mijn barbaarse gedrag verloren. Ik ben nu alleen nog maar een cultuurbarbaar. Pffew,
gelukkig!
Een vriend van mij volgde een studie waarbij de studenten verplichte literatuur
moesten lezen en verplichte films moesten kijken en daarna moesten ze er iets van
vinden en gingen ze erover discussiëren en dan dacht iedereen dat ze de film of het
boek begrepen hadden.
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Later in de tram dacht hij er nog steeds over na, terwijl andere mensen nadachten
over wat ze zouden eten die dag, of wat een kutdag het eigenlijk was en dat ze heel
die dag nog door moesten komen. Hij was tenminste met iets bezig. Toen ik hem
vroeg of hij ooit boeken uit zichzelf had gelezen of films had gezien die niet door
iemand waren aangereikt, keek hij mij verveeld aan en zei hij dat de wegen ernaar
toe minder belangrijk waren. De wegen ernaar toe vind ik nou juist het belangrijkst,
zei ik, maar dat vond hij nou typisch een opmerking van iemand die er niets van
begreep.
Aristoteles heeft eens ergens geschreven: met vorm komt concrete inhoud. Inhoud
zonder vorm is slechts potentie. Dat stuitte op veel tegenstand in zijn tijd. Hij nam
toen het voorbeeld van de zee. De zee is onbegrensd en onmetelijk diep. We kunnen
de diepte van de zee niet zien, maar slechts een onderdeel ervan als we het in een
kom scheppen. Door het vorm te geven krijgt het inhoud. Ik weet niet precies wat
ik met deze filosofische uitweiding wilde zeggen, maar het leek me ineens relevant.
In Archibald Strohalm schrijft Mulisch: ‘Is er dan niemand die de ontroering van
de gedachte kent?’ Een hele mooie zin. Hij verbindt de ratio met de emotie, zou een
analyticus kunnen zeggen. Het zou een mooi citaat kunnen zijn voor een boek. Ik
ken de ontroering van schoonheid, de ontroering van lelijkheid ken ik ook, misschien
zelfs beter. Ik ken de ontroering van de gedachte, van het woord, van het beeld, ik
ken dé ontroering, die kun je niet altijd onderwijzen of in een rigide leervorm gestalte
geven. Oorspronkelijkheid smoort in leervormen. Jaja.
Mijn vrienden denken inmiddels dat ik mezelf verberg in mijn hoofd, dat het mij
ontbreekt aan enige realiteitszin en dat ik lijd aan waanvoorstellingen en kinderlijke
dromen. Ze denken dat de realiteit voor mij een pet is die ik af en toe opzet. Vaker
denken ze dat ik die pet ben kwijtgeraakt. Ik verzeker u dat u zich om mij geen zorgen
hoeft te maken. Zonder communicatie is een schrijver immers nergens. Hoewel: J.D.
Salinger heeft publiekelijk en zelfs in zijn sociale leven op een roman en een aantal
verhalen na zelden met een levende ziel, dan zijn (ex-)vrouw, zijn kinderen en een
paar goede vrienden, gecommuniceerd. Het is dus mogelijk. Het kan. Het bestaat.
Maar ja, ik hoor u denken: Jááh, J.D. Salinger. Kom, ik zeg het met u mee: ‘Jááh,
J.D. Salinger!’
Alex Boogers
Vlaardingen
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Bevrijdingsdag
Ik liep zomaar over straat. De zon scheen en iedereen was lomp, behalve ik. Dit was
een mooie dag.
Niet elke dag is mooi en niet elke dag is voor iedereen mooi. Het hangt van jezelf
af hoeveel mooie dagen er in je mensenleven zitten. Bij de één zijn die dagen nog
op een hand te tellen, bij de ander, c'est moi, evenredig aan het aantal decimalen
achter de komma van het getal pi.
Dit was zo'n mooie dag voor mij. Op zo'n dag mocht de wereld vergaan.
Ik liep zomaar over straat. De zon scheen en iedereen was lomp, behalve ik. Dit
was een mooie dag en de wereld ontplofte. De aarde verging, met man en muis. Alles
en iedereen verdween. Het maakte niet uit of je rijk of arm of beroemd was. Dit was
niet een mooie dag. Dit was de mooiste dag. Voor iedereen.
Ik dagdroom vaak. Ik denk dan aan dingen die niet kunnen, maar ik begrijp wel
wat ik denk. Normale dromen, die je in je bed hebt, daar begrijp ik niets van. Ik liep
met mijn kameel, Rozgid, over de no-fly zone. Mijn kameel was doof. Er vielen hier
en daar wat bommen in het zand. Het zandkasteel van prins El Jochim werd opgezogen
en mijn kameel legde een paasei. Mijn wekker maakte mij gelukkig wakker.
Ik liep dus over straat. Ik werd ingehaald door een jongen en ik haalde een oude
vrouw in. Waarom? Dat weet ik niet. Ik weet heel veel niet en ik ben niet dom, maar
probeer dat maar eens uit te leggen. Ik kwam bij een kruising. Ik kon rechtdoor,
rechtsaf, linksaf en weer terug gaan. Dit is directe democratie, dit is kiezen. Ik moet
niets, mensen moeten niets. Er zijn mensen die doen alsof ze iets moeten doen en
mensen die denken dat ze iets moeten doen. De tweede groep zit achter slot en grendel
in een dwangbuis: ‘Ik moet de Berlijnse Muur afbreken’, ‘Ik moet Stalin vermoorden’,
‘Ik moet een kruis vinden en dragen’. De eerste groep loopt vrij rond, die moet de
trein halen, die moet carrière maken, die moet werken, die moet een relatie hebben,
die moet niet weten wat een mooie dag is, die moet dood.
Ik zag een moeder met een kind recht op mij af lopen. Het kind huilde. Ik vind
dat mooi, ik word daar gelukkig van. Als kinderen huilen, voel ik me gelukkig. Als
ik zelf een kind zou bezitten dan zou ik het zo nu en dan een klap voor de oren
verkopen en me goed voelen. Mama vroeg mij de weg, ze moest rechtsaf. Ik ging
linksaf en begreep niet waarom iedereen zich bindt, voortplant en daarna toch weer
dood gaat. Is haar misschien ingefluisterd dat als ze een hopeloos bestaan lijdt, ze
aan het eind van de
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rit een pot goud, een Opel Astra en een gesigneerde J.J. Voskuil wint. Ik neem aan
dat niemand voor z'n lol een hopeloos bestaan lijdt. Voor wat, hoort wat!
Ik liep en kwam aan bij Hiernamaals, een espressobar. De heerlijke geur van vers
gemalen koffiebonen deed mij bijna hallucineren. Ik weet zeker dat de hemel zo
ruikt. Ik keek het meisje achter de bar aan, natuurlijk was dit een mooi meisje, ook
al had ze de ogen van mijn moeder. Ze had een glimlach, die niemand heeft. Dit was
een echte glimlach, niet zo eentje van de reclame op de tv: ‘Er zit een vlek op je
bloes’.
Er werd een goddelijke espresso voor mij gezet; de suiker bleef er even op drijven,
en ik genoot. Maar toch vond ik het echt jammer van die ogen, alsof het twee joekels
van puisten waren op een mooi gezicht. Daarom vond ik mijn moeder ook het mooist
in haar kist, met haar ogen dicht. Iemand had haar puisten uitgedrukt.
Luigi zat naast me over spaghetti te praten. Wij praten over het weer, Italianen
over spaghetti. Ik kan niet over spaghetti praten, ik heb een spaghetti-trauma. De
eerste keer dat ik bij mijn vriendin thuis mocht eten, had haar moeder spaghetti
gemaakt. Ik voelde me niet lekker worden. Ik begon te zweten, angstig om me heen
te kijken, op mijn lippen te bijten en schepte op. Lange slierten staarden mij aan.
Hoe kreeg ik die in mijn mond met alleen een lepel en een vork? Ik heb het uitgemaakt
en ben van tafel gegaan.
De zon herinnerde mij eraan dat dit een mooie dag was. Ik liep weer over straat.
Zouden er meer mensen over straat lopen, zonder die pot goud te willen winnen. Ik
kwam Wout tegen. Wout is een zwerver die alleen van goede wijn houdt, geen bier
lust en vandaag met een fles Barolo uit 1993 rondliep. Hij wist niks van een Opel
As-tra, noch van J.J. Voskuil en die pot goud interesseerde hem al helemaal niet. Hij
had het over een wijnkelder, maar dan niet beneden maar daar boven in de lucht. Hij
moest er zelf om lachen. Dit is een goede wijn, zei Wout met zijn versleten stem.
Zijn rode ogen bevestigden dit nog met een knipoog. Wout nam een slok en ik zei
dat dit een mooie dag was. Hij vond gisteren ook een mooie dag: Chateau le Couvent.
‘Elke dag zal nog mooi zijn, totdat de ijstijd komt.’ Hij heeft gelezen dat hij die
gelukkig niet zal meemaken. We liepen verder, naar de ondergaande zon, wachtend
op de mooiste dag, die nog komen moest.
Qst.
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The real real world: Ellis in Wonderland
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Het sprookje is uit. Tien jaar lang duldde de sterrenwereld de tot in de perfectie
uitgevoerde glamouract van de topmodellen, nu lijkt men moe van die o zo kille,
lege perfectie. Naomi (net als bij het koningshuis noem je supermodellen alleen bij
de voornaam) wordt door Donatella Versace aan de kant gezet: ze is te oud, te duur.
Claudia is uit de haute-couture gehesen en mag Franse auto's aanprijzen. Onze eigen
Karen spaart tegenwoordig zegeltjes bij de HEMA. En vakvrouw Linda? Linda leent
haar lijf aan de confectiepizza's van Pizza Hut. De modewereld heeft er tabak van.
Hoe hebben ze ooit zoveel macht uit handen kunnen geven aan alleen een bos benen?
Kate Moss toont in een recent interview met The Face aan waar dat toe leidt: veel
drugs en heel veel alcohol begeleiden een diepe, diepe val in de oppervlakkigheid.

Obsessie voor de incrowd
Toeval of niet maar op het moment dat de modewereld het failliet van de
supermodellen beschrijft, verschijnt Glamorama, de nieuwe roman van de
Amerikaanse sterauteur Bret Easton Ellis. Acht jaar heeft-ie erover gedaan, met
vijfhonderd pagina's vintage Ellis als resultaat. Wie weleens een boek van hem heeft
uitgelezen weet wat hij mag verwachten: duizelingwekkende dialogen en een
murw-makende matte monologue interieur. Lezen is een werkwoord, dus zal je
zweten ook! lijkt Ellis de lezer toe te bijten. En zoals je na het lezen van Ellis' debuut
Less than zero alleen nog schamper kunt lachen om het neochristelijke bordkarton
van de tv-serie Beverly hills 90210, of zoals je nooit meer ook maar zelfs een beetje
onder de indruk zult zijn van een young urban professional wanneer je American
psycho hebt gelezen, zo komt er aan de maskerade van de modewereld definitief een
einde met Glamorama.
Glamorama vertelt het verhaal van het fotomodel Victor Ward, semiberoemd
vanwege zijn omgang met beroemdheden. Zoals Newton ooit gesteld zou kunnen
hebben: met sterren vang je sterren. Dat is het talent van Victor Ward. De bladzijden
zijn doorspekt met namen van beroemdheden. In Glamorama proef je dezelfde
obsessie voor de incrowd als in de dagboeken van Andy Warhol. Ellis zegt daarover:
‘Ik ben aan Glamorama begonnen ongeveer toen die dagboeken werden gepubliceerd,
en ik heb ze gelezen, dus ik zal er wel door beïnvloed zijn. De namen moeten fungeren
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als valuta, als het geld dat die karakters onderling gebruiken om een restaurant binnen
te komen, om een beter leven te bewerkstelligen. Ze redeneren: “Als ik met haar
uitga, word ik nog beroemder.”’ Dateert hij zijn werk niet door het noemen van al
die tijdelijke beroemdheden? ‘Het was misschien beter geweest als ik alle namen
verzonnen had. Maar het was al moeilijk genoeg om de namen, tweeduizend schat
ik, bij elkaar te krijgen. Ik moet er niet aan denken dat ik die had moeten verzinnen.’

Bel-Ami
Het begint allemaal zo flitsend. Victor opent een trendy club in New York en de
gastenlijst vormt een oneindig overzicht van de allergrootste sterren op het gebied
van film, muziek en mode. Zelfs de doden kennen geen rust: David Koresh, Brandon
Lee en de as van River Phoenix hebben ge-rsvp'd. Victor weet zich omringd door
een gevolg van jaknikkers en houdt verveeld zijn vriendin, het supermodel Chloe
aan het lijntje. Victor wordt de hele dag gevolgd voor een reportage door het tijdschrift
Details, staat deze maand op de cover van YouthQuake en wordt in de pers
gebombardeerd tot ‘It-Boy Of The Moment’. Zijn grootste zorg: een paar nauwelijks
waarneembare spatten op een paneel in één van de ruimten van de te openen club.
Victor Ward staat voor succes, dat leert ons het eerste hoofdstuk. Zoals YouthQuake
het definieert: ‘27 and HIP!’ Ook in zijn omgeving wordt men voortdurend
geïnterviewd door tijdschriften of tv-programma's. Maar voor Victor is de rol van
Bel-Ami gedurende maar één hoofdstuk weggelegd. Daarna begint de lange, lange
afdaling. Victor hangt wel rond met de fameuzen & gefortuneerden maar zijn agent
kent hem niet en bedelen om een rol in Flatliners II levert niks op. Drie sollicitaties
naar drie series van MTV's The real world en telkens afgewezen. Victor rijdt een
vespa, en de club die Victor opent blijkt niet zijn eigen club; hij is slechts zetbaas
voor een gangster. Victor heeft zelfs niet genoeg geld voor de aanschaf van een
glossy tijdschrift, voor ons stervelingen de enige manier om ons een uurtje tussen
de sterren te wanen.

De kwadratuur van de werkelijkheid
Dan neemt het verhaal een vreemde wending. Het plaveizel van New York wordt
Victor te heet onder de voeten: zijn vriendin dumpt hem, zijn baas, de gangster komt
erachter dat hij met diens verloofde en met diens nieuwste scharrel rotzooit en, erger
nog, van plan is een eigen club te beginnen en zijn vader, die senator is, spreekt nog
eens zijn ongenoegen uit over de inhoudsloze levensstijl van Victor. Wanneer een
mysterieuze figuur hem het aanbod doet om voor veel geld een oud studieliefje op
te sporen in Engeland en mee terug te nemen naar Amerika, gaat Victor maar op pad.
Op dat ogenblik is de lezer samen met Victor terechtgekomen in een wereld zonder
zekerheden. Victors hele bestaan is in een docudrama veranderd. Hij is verstrikt
geraakt in ‘The real real world’. Hij wordt continu gefilmd, her en der ligt een script
ter inzage, hij krijgt aanwijzingen, scènes worden overgespeeld. De omgeving is
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afwisselend een filmset of lijkt nog het meeste op de setting van een Ralph Lauren
reclame. Iedereen draagt kleren van de sponsor Miuccia Prada (in New York waagt
Victor zich al aan het apostolische statement: ‘totale luciditeit in drie woorden: Prada,
Prada, Prada’). Ellis zelf daarover: ‘Het is een open deur om te zeggen dat we in een
beeldcultuur leven. Maar ik heb sommige facetten van die beeldcultuur zo extreem
mogelijk vergroot en gedemoniseerd. De onheilsverwachting dat we overal bespied
worden door camera's is allang in de praktijk gebracht. Overal waar je komt, op
bruiloften of party's, richt altijd wel iemand een camcorder op je. Fikt er een huis af
of wordt er op straat
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iemand in elkaar geslagen, dan haalt steevast een van de omstanders zijn camcorder
te voorschijn. Ik ben nog steeds gefascineerd door series als The real world van
MTV, waarin jonge, mooie mensen dag in dag uit worden gevolgd en steeds maar
moeten doen alsof ze vergeten dat er camera's in de buurt zijn. Hoe schizofreen word
je daarvan?’
Het is wat Henk Hofland de ‘kwadratuur van de werkelijkheid’ noemt, het proces
waarbij mensen, feiten en ontwikkelingen ondergeschikt worden gemaakt aan de
media, respectievelijk zich anders voordoen, anders worden belicht en gearrangeerd,
anders geregisseerd dan bij afwezigheid van de camera het geval was geweest.

Modelterrorisme
Victor vindt het gezochte studieliefje in no-time bij de opnamen van een bomaanslag
in Notting Hill en wordt opgenomen in haar kring van acterende fotomodellen. Leider
van dit clubje is Bobby Hughes, het rolmodel voor alle mannelijke fotomodellen van
de jaren negentig. Bobby Hughes en zijn modellen vormen een geheim verbond: ze
plaatsen bommen, vergiftigen menigten en martelen, moorden en klonen (?) mensen.
Waarom? Waarom niet? Het heldere antwoord dat in alle boeken van Ellis terugkeert.
Waarom gebruikt Bobby daar fotomodellen voor? Mooi en succesvol zijn is een
alibi. Dat had de mooie, rijke, charmante psychokiller Patrick Bateman (de
hoofdrolspeler van American psycho) ons ook kunnen vertellen. Wie rekent erop dat
het Kwaad ook in de mooie mensen huist? Bovendien, ‘modellen staan de hele dag
te wachten tot iemand ze vertelt wat ze moeten doen’. Fotomodellen munten uit in
de volmaakte oppervlakkigheid.
Bij zijn vijfde boek is het dan zover: Ellis heeft zoiets als een plot in zijn verhaal
verwerkt. Ellis: ‘Ik dacht aanvankelijk niet aan een plot toen ik aan Glamorama
begon. Ik had iets tegen plots. Plots waren phoney. Ik was geïnteresseerd in het maken
van dwarsdoorsneden van mensenlevens, met een soort accumulatie van details en
bijzonderheden, een rijgdraad van scènes. Een plot of verhaallijn zou die aanpak
ondergraven.’ Door de nodige beslommeringen in de acht jaar dat hij aan het boek
werkte, sloop de verhaallijn er toch in. Min of meer, want van een uitgesproken
evenwichtig verhaal is nog altijd geen sprake. ‘De paranoia in het tweede deel van
het boek is terug te voeren op de mediarel rond American psycho. Daar werd ik ook
behoorlijk paranoïde van. Vergeet niet dat ik pas 26 was.’ Ook de dood van zijn
vader heeft het verhaal nadrukkelijk een richting opgestuurd. ‘Pas nadat ik de roman
had voltooid, ontdekte ik dat de rol van de vader in het boek zeer belangrijk is. Dat
had ik tijdens het schrijven helemaal niet zo duidelijk in de gaten.’ Bob Easton Ellis
was makelaar in Los Angeles. Bescheiden begonnen, flink fortuin gemaakt en met
evenzo flinke schulden gestorven. Zoon Bret was namens de familie belast met de
testamentaire nasleep. Ellis omschrijft zijn vader als een alcoholicus, een agressieve,
ziekelijke nihilist. ‘Ik ben ervan overtuigd dat mijn kijk op de wereld sterk door hem
is beïnvloed. Maar ik kan leven met mijn nihilisme. Hij kon dat niet.’ Datzelfde
nihilisme maakt de vader van Victor Ward tot de kwade genius van Glamorama.
Deze senator lijkt zo weggelopen uit het politieke syndicaat van de X-Files, de
beweging van de ‘cigarette smoking man’.
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De sterren zijn echt
In het begin van het boek wordt Victor nogal eens aangesproken op zijn aanwezigheid
bij de een of andere show of party waarvan hij tamelijk zeker is dat-ie die niet heeft
bezocht. Dat lijkt op de persoonverwisselingen uit American psycho. In dat boek zag
men elkaar voor een ander aan doordat iedereen zoveel op elkaar leek. Dat wil zeggen:
als je elkaar beoordeelt op
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Bret Easton Ellis tijdens zijn recente bezoek aan Nederland

het juiste kapsel, de juiste manicure, de juiste kleding. Langzaam krijgt de lezer door
dat het in Glamorama anders in elkaar steekt. Victor spreekt af in een tent genaamd
Doppelganger, speelt in een band getiteld de Impersonators, heeft thuis een ingelijste
poster van The Replacements, luistert naar ‘Substitute’ van The Who, hij verklaart
zijn vader dat hij iets wil doen waarbij hij niet inwisselbaar is en in het Fashion Café
staat een pop, een zogenaamde spokesmannequin, van Christy (Turlington, voor wie
het niet wist) die ‘Somerset Maugham citeert en zinnige dingen zegt over de
Salvadoraanse politiek’. Genoeg hints om niet vreemd op te kijken wanneer Victor
aan het einde van het boek, in hoge nood in Europa, zijn zus in Amerika opbelt en
zichzelf aan de lijn krijgt. Kribbig, met de uitdrukkelijke wens zijn zus niet meer
lastig te vallen. De nieuwe Victor in Amerika houdt de maneschijn van het New
York Nightlife voor gezien. Weg uit de limelights, hij wil weer gaan studeren.
Harvard, waar anders? De omgeving denkt eerst nog aan een en-vogue
publiciteitsstunt. Zijn vader, die zich verkiesbaar heeft gesteld voor president, kan
tevreden zijn. Zo ziet een modelzoon eruit.
De oude Victor, ondertussen, slijt zijn dagen, onder bewaking, in een dorpje nabij
modestad Milaan. Soms mag hij er even tussenuit, dan neust hij wat
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in de plaatselijke Prada-boetiek. En na vijfhonderd pagina's met de karakterloze
Victor opgetrokken te hebben weet je dat hij nooit de kracht zal vinden terug te keren
naar de echte wereld. Hij vlucht de andere kant op: in de bar van het hotel waar hij
vastzit bevindt zich een muurschildering van een berg aan de voet waarvan zich een
grote wei uitstrekt. ‘Een brug over een pas door de berg brengt je aan de overzijde
tot het punt waar je moet wezen, want achter die berg is een snelweg en langs die
snelweg staan aanplakborden met antwoorden erop - wie, wat, waar, wanneer,
waarom.’ Victor stapt de muurschildering in en begint de berg te beklimmen. En het
wordt nacht en Victor ziet rondwentelende sterren. Victor weet: de sterren zijn echt.

Geen sympathie
Dat is het verhaal dat de lezer uit Glamorama kan destilleren. Als hij van goede wil
is, volhardend en in staat de concentratie vast te houden. Want Victor Ward is geen
prettige verteller, want continu verdoofd van de xanax, de klonopin en de alcohol;
hij is letterlijk te onnozel voor woorden, hij hakkelt, doorspekt zijn zinnen met oh
baby's en valt, als het hem allemaal te ingewikkeld wordt - en dat is al snel, terug op
irrelevante one-liners uit songteksten. Ellis zegt zelf met Victor Ward voor het eerst
een personage gecreëerd te hebben waar hij sympathie voor voelde. Het lot van de
personages uit zijn vorige boeken kon hem allemaal gestolen worden (al moest hij
wel lachen om American psycho's droogkomiek Patrick Bateman), maar Victor Ward
verdient compassie. Vindt de schrijver. Als het Ellis' intentie was bij de lezer diezelfde
sympathie op te roepen voor Victor Ward, dan is hij daarin niet geslaagd. De lezer
reageert op Victors ondergang zoals men in Ellis' boeken gewend is te reageren:
schouderophalend. Glamorama sla je na afloop niet dicht zoals je andere romans
weglegt: met een voldaan gevoel, die onbeschrijflijke melancholie... Nee, je vraagt
je af: wat is mij in godsnaam al die dagen voorgeschoteld? En langzaam begint het
te dagen. Bedwelmd door zijn hypnotiserende stijl heb je niet gemerkt hoe Ellis het
zaad van zijn nihilisme in jouw hoofd heeft geplant. Hij deed het eerder met Less
than zero en American psycho, en ook Glamorama, hoe onwerkelijk het verhaal ook
klinkt, verandert, al is het maar met een paar graden, jouw wereldbeeld.
Bijvoorbeeld je blik op de modewereld. Glamorama lijkt realiteit geworden. De
nieuwe JOOP!-campagne: in een bovennatuurlijke, ijsblauwe verlichting kijken vier
zombiemodellen met holle ogen in de camera. Nu te zien in de modebladen in een
kiosk bij jou in de buurt.
Richard Dekker

Bronnen
H.J.A. Hofland: De elite verongelukt; De Bezige Bij 1995
Jeroen van der Kris: ‘Ik ben nog niet met de dood bedreigd’; NRC 02.03.99
Vraaggesprek van Bas Heijne met Ellis voor The John Adams Institute 02.03.99
Vraaggesprek van Richard Dekker met Ellis 02.03.99
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Hans Bouman: ‘Ik kan leven met mijn nihilisme’; de Volkskrant 05.03.99
Joost Zwagerman: ‘Perfecte schoonheid als het absolute kwaad’; Vrij Nederland
06.03.99
Serge Simonart: Humo sprak met Ellis; Humo 09.03.99
Jacob Moerman: ‘Geen geloof in Amerikaanse droom’; Utrechts Nieuwsblad
13.03.99
Van Bret Easton Ellis verschenen:
Less than zero, roman 1985 (vertaald: Minder dan niks)
The rules of attraction, roman 1987 (vertaald: De wetten van de
aantrekkingskracht)
American psycho, roman 1991 (vertaald: American psycho)
The informers, verhalen 1994 (vertaald: De informanten)
Glamorama, roman 1998 (vertaald: Glamorama)
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Tenslotte
Er zijn niet veel ware cultschrijvers meer. Die controversiële auteurs, wier boeken
zich in de marge van de literatuur bevinden en die door een kleine groep bewonderaars
aanbeden worden - ze behoren tot een uitstervend ras. William Burroughs overleed
een kleine twee jaar geleden, Charles Bukowski een paar jaar eerder. Jean Genet
ging hen in '86 voor. En binnen ons taalgebied heeft C.B. Vaandrager zijn eenzame
strijd gestaakt. Decennia lang hebben zij de gevestigde literatuur uitgedaagd, maar
opvolgers uit latere generaties hebben zich nauwelijks aangediend.
Vorig jaar verscheen Cult fiction - a reader's guide, een encyclopedie met
beschrijvingen van zo'n tweehonderd cultschrijvers uit de wereldliteratuur. In een
korte inleiding analyseren de samenstellers, Andrew Calcutt en Richard Shephard,
het verschijnsel cultliteratuur, en signaleren ze het ogenschijnlijk wegkwijnen ervan.
Een cultschrijver, betogen Calcutt en Shepard, heeft een wereldbeeld dat radicaal
afwijkt van de gangbare opvattingen. Zijn werk is per definitie marginaal en extreem.
Het afwijkende kan betrekking hebben op een bepaald gedachtengoed of op de
handelingen die beschreven worden. Het kan goedaardig van karakter zijn, of
gewelddadig en shockerend. Zolang het werk maar van een radicaal ‘andere’ kijk
op de wereld getuigt.
Literatuur wordt echter niet alleen cult vanwege de inhoud. Minstens zo belangrijk
is de betekenis die het voor de lezers heeft. Cultboeken worden niet zomaar gelezen
en vervolgens weggelegd. Ze worden door een betrekkelijk klein aantal mensen, die
zich vaak met elkaar verbonden voelen en contact met elkaar zoeken, met een haast
religieus fanatisme vereerd. Dit zijn niet enkel boeken ter ontspanning: ze drukken
een complete manier van leven en denken uit die inspiratie en herkenning biedt niet onbelangrijk voor lezers met afwijkende, weinig voorkomende interesses en
opvattingen.
Veel cultschrijvers leiden een even ongewoon bestaan als hun personages.
Schrijvers als Burroughs en Bukowski zijn net zo legendarisch vanwege hun bizarre
levens als om hun boeken. Om een (door de samenstellers niet genoemd) voorbeeld
te geven: Burroughs bewees weer eens, toen hij op een feestje in een dronken bui
tegen zijn vrouw zei: ‘het is tijd voor onze Wilhelm Tell-act’, haar een appel op het
hoofd zette, en haar per ongeluk door het hoofd schoot, dat het leven bizarder is dan
welke fictie ook. De fascinatie voor dit gegeven is ongetwijfeld een voedingsbodem
voor het fenomeen cult.
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Wat hun levensstijl ook is, de meeste cultschrijvers houden zich verre van het literaire
circuit van voordrachten, promotietoers en talkshows. Figuren als J.D. Salinger en
Cormac McCarthy zijn kluizenaars die iedere publiciteit mijden. Céline kwam in
zijn laatste jaren zijn huis niet meer uit. Jack Kerouac, die zich wél in de schijnwerpers
van de roem begeven had - hij wordt wel de eerste literaire popster genoemd - trok
verbitterd in bij zijn moeder en dronk zich vervolgens dood. Net als hun personages
zijn veel cultschrijvers onaangepaste, zoekende eenlingen.
Als ze zich wel in het gangbare literaire circus begeven, gaat het dan ook vaak
mis. Kerouac, in zijn glorietijd, was een verlegen man die in talkshows niet wist waar
hij kijken moest. Men zag hem als spreekbuis van een generatie, maar hij wilde
slechts aandacht voor zijn boeken. Steeds meer keerde hij zich tegen de beats en
hippies waarmee men hem identificeerde. Tegen het eind van zijn leven foeterde hij
in een tv-uitzending, dronken en nauwelijks verstaanbaar, Vietnam-activisten uit de
hippiebeweging uit: ironisch genoeg zijn bewonderaars. Bukowski vernederde, in
een talkshow met Franse intellectuelen, een ergerlijke ondervrager door een hand op
diens hoofd te leggen en vervolgens weg te lopen. Net als Kerouac wenste hij niet
als een vermakelijk curiosum behandeld te worden. Helaas is dat wel een
veelgebruikte methode in de media om cultschrijvers af te schilderen - het is een
ideale manier om iets dat als subversief gezien wordt onschadelijk te maken.
De samenstellers van Cult fiction erkennen dat ook het uitbrengen van een
encyclopedie over cult iets tegenstrijdigs heeft. Het is een manier om cultliteratuur
te definiëren en in te kaderen, terwijl haar essentie juist in de ongrijpbaarheid ligt.
Maar Calcutt en Shepard willen niet het elitaire standpunt innemen van de ingewijde
die zijn geliefde genre voor zichzelf wil houden.
Bovendien is cult al lang niet meer marginaal. In vroeger tijden bekostigde Genet
zelf zijn eerste uitgave, kwam Bukowski's eerste bundel uit in een oplage van 200,
en vond Burroughs na lang zoeken een uitgever in Parijs, waarna hij in de V.S. werd
aangeklaagd wegens obscentiteit.
Hun opvolgers echter, voor zover die er zijn, zijn onderdeel geworden van het
steeds commerciëlere boekenbedrijf. Met uitgekiende marketingstrategieën worden
croniquers van de tegencultuur zoals Dennis Cooper en Irvine - Trainspotting - Welsh
aan de man gebracht. Uitgevers spelen in op de hippe dance-cultuur - zo werd Welsh's
roman Ecstasy opgemaakt naar het voorbeeld van party-flyers, en kwam vergezeld
van een dance-cd. Van Bret Easton Ellis' roemruchte American psycho wordt
momenteel een peperdure Hollywood-film gemaakt. Levi's adverteerde met teksten
van Hunter S. Thompson en Kerouac. Zelfs Burroughs draafde op in een
Nike-reclame. Kortom, alternatief is big-business geworden. Het gevolg is dat de
‘ware’ cult nauwelijks nog bestaat.
Binnen het Nederlands taalgebied is het niet veel anders. Herman Brusselmans
schrijft cult-achtige boeken, maar is een in brede kringen aanvaarde media-ster.
Gerard Reve schreef bepaald subversieve boeken in de jaren 50 en 60; hij besloot
echter zelf de cultus rond zijn persoon uit te buiten, waardoor hij te pas en onpas in
de media opdook om de clown te spelen, en de grip op zijn ironie leek kwijt te raken.
Gaandeweg heeft het grote publiek hem omarmd. Dat is A. Moonen niet gebeurd.
In zijn werk mag hij zich niet aangepast hebben, in tv.-optredens is hem hetzelfde
als Bukowski en Kerouac overkomen. Of hij wordt in de gedrukte media afgedaan
als een ongevaarlijke ‘poep- en piesauteur’, zoals onlangs Willem Kuipers deed in
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de Volkskrant. En voor wie het spel met de veranderde boekenwereld helemaal niet
wenst mee te spelen ziet het er somber uit. Vaandrager, in de goot gestorven, is
daarvan wel het treurigste voorbeeld. Zo blijven er niet veel over.
Erik Brus
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Over de medewerkers
Herman Brusselmans ('57)
debuteerde in 1982 met Het zinneloze zeilen, in 1999 verscheen, pakweg dertig
boeken later, de even komische als beklemmende verhalenbundel Het einde van
mensen in 1967. Uit ontevredenheid over het niveau van de gemiddelde interviews
in de Nederlandse bladen besloot Brusselmans zelf de sterren maar eens aan zijn
eigenzinnige interviewtechniek te onderwerpen. Zo gingen Elvis Presley, de Spice
Girls en de paus aan Leonardo DiCaprio vooraf. Inmiddels heeft Marc Dutroux laten
weten alleen nog maar door Herman Brusselmans ondervraagd te willen worden.
Tatjana Daan ('66)
studeerde Moderne Nederlandse Letterkunde in Amsterdam. Vijf jaar lang
organiseerde ze literaire programma's voor de SLAA (stichting Literaire Activiteiten
Amsterdam). Sinds 1996 is Daan directeur van het poëzie-festival Poetry International
in Rotterdam.
Richard Dekker ('69)
las het eerste boek van Ellis in 1987, door een vriendin aangeraden als
waarschuwing tegen zijn toenmalige levensstijl. Sindsdien heeft hij ieder boek dat
van Ellis verscheen in zowel het Engelse origineel als de Nederlandse vertaling
aangeschaft en leeft Richard in een rustig kantoorritme. Het redacteurschap van
Passionate leverde hem begin maart een kort vraaggesprek met de sterauteur op. Op
de Passionate Internet Editie (PIE) kan men lezen waarover zij het zoal hadden.
Durs Grünbein - zie p. 32
Brendan Kennelly - zie p. 24
David Mulder ('70)
is schrijfdocent en geeft o.a. cursussen proza, poëzie en liedteksten schrijven. Hij
publiceerde verhalen in Hard Gras en Vrijstaat Austerlitz. Verder is hij zanger en
liedschrijver van het duo De Lomboys. Onlangs studeerde hij af aan de opleiding
Literaire Vorming van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.
Jan H. Mysjkin ('55)
woont en werkt in Parijs. Dit jaar verschijnt bij Perdu de door hem vertaalde roman
Zwarte spiegels van Arno Schmidt. Mysjkin werd voor zijn vertalingen van Schmidt
door de Vlaamse Gemeenschap genomineerd voor de Europese Vertaalprijs. Hij
vertaalde verder werk van Yves Bonnefoy, Tristan Tzara en Francis Picabia.
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Peter Nijmeijer ('47)
woonde een deel van zijn leven in Londen en Ierland, en vertaalde veel Engelse
en Ierse dichters. Meest recent: Ted Hughes, Verjaardagsbrieven ( Meulenhoff,
1998). Zijn laatst gepubliceerde eigen dichtbundel is In duizend stukken, (Meulenhoff,
1995). Voor uitgeverij Perdu werkt hij aan een selectie uit de gedichten van Brendan
Kennelly.
Ernest van der Kwast - Qst. ('81)
is bezig met een titanische poging om zijn eindexamen te halen. Aangezien dit
toch te moeilijk voor hem is, stort hij zich op het schrijven van columns en
toneelstukken. Hij heeft elke nacht een droom van een boek dat nog geschreven moet
worden. Het is een mooi boek met een mooie kaft en een mooie titel en een mooie
foto van de schrijver. Verslaafd aan de toetsen van het toetsenbord hoopt hij ooit dit
boek te schrijven. En hij heeft nog een heel leven voor zich...
Johan Steendam ('73)
is in Groningen uit de klei getrokken en neergestreken in Rotterdam. Hij is
afgestudeerd in Vormgeving en Communicatie. Hij schildert, tekent en maakt sinds
kort ook cartoons. Zijn nieuwste creatie is de literaire zeikerd Albert.
Christina Vreeswijk ('73)
studeert Nederlandse taal- en letterkunde in Leiden. Ze hoopt in augustus af te
studeren op haar scriptie Van filosofie tot zapliteratuur, over de geschiedenis van
het aforisme sinds 1880. Ze schrijft regelmatig artikelen over culturele onderwerpen
voor uitgaans-magazine Het Leids Verzetje, en Passionate.
Rien Vroegindeweij ('44)
publiceerde diverse verhalen- en dichtbundels. Hij is columnist van het Rotterdams
Dagblad; zijn columns werden gebundeld in o.a. De nieuwe Rotterdammer. Vorig
najaar verscheen bij uitgeverij Veen zijn meest recente dichtbundel Eerst varen, dan
leven.
Clementine van Wijngaarden ('70)
studeerde Journalistiek en Film- en Televisiewetenschap. Ze werkt als freelance
journalist en is als redacteur verbonden aan het literaire tijdschrift Lust & Gratie.
Daarnaast werkt ze regelmatig voor dagkranten van festivals, zoals het Holland
Festival.
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Oude nummers

jaargang 4, nummer 1 - jan/feb 1997 - zeer beperkt leverbaar
Jana Beranová, J.A. Deelder, Hans Sleutelaar, Peter Swanborn, Manuel Kneepkens, Yorgos Dalman,
Richard Dekker, Henk Houthoff, Paul van der Schoor, Kees Versteeg, interview met Alfred Kossmann.

jaargang 4, nummer 2 - mrt/apr 1997 - zeer beperkt leverbaar
Aat Ceelen, Theo Verhaar, A. Moonen, Nomi Ben-David, Jan Dullemond, Yorgos Dalman, Marc
van Biezen, Ron Wagenaar, Frans Vogel, Kees Versteeg, Peter Swanborn over Leo Vroman en C.O.
Jellema.

Passionate. Jaargang 6

jaargang 4, nummer 3 - mei/jun 1997 - leverbaar
Rien Vroegindeweij over Bob den Uyl; Briefwisseling Giel van Strien en Peter Swanborn over
literatuur en tijdgeest; Thomas Verbogt, Ivan Strpka, Harmen Lustig, Klara Smeets, Erik Nout, Yorgos
Dalman, Kees Versteeg, Peter Swanborn over Richard Wilbur, Ciaran Carson en Lavina Greenlaw.

jaargang 5, nummer 2 - mrt/apr 1998 - beperkt leverbaar
Abdelkader Benali, Efraim Sevela, J.W. Oerlemans, Thom Schrijer, Alex Dabrowski over Robert
Loesberg; Jan Luitzen de Vries, Niels Carels, Klaas de Wit, Kees Versteeg, Christian Jongeneel over
Björk.
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jaargang 5, nummer 3 - mei/jun 1998 - beperkt leverbaar
Rien Vroegindeweij over C.B. Vaandrager, Aat Ceelen, Marco Nijmeijer, Richard Dekker over Daniil
Charms, Steven Verhelst, Harmen Lustig, Hans Brombacher, Kees Versteeg, Christian Jongeneel
over Kurt Gödel.

jaargang 5, nummer 4 - jul/aug 1998 - beperkt leverbaar
Serge van Duijnhoven, Gro Dahle, Arnold Jansen op de Haar, Cornelis Krul, Cláudia Ahimsa, Thomas
van Aalten, Christian Jongeneel over György Konrád; Peter Swanborn over Jamie McKendrick en
Nelson Ascher; Kees Versteeg.
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Onderstaande nummers kunt u bestellen bij Stichting Passionate, tel: 010 276
26 26. De prijs per los nummer bedraagt ƒ13,20 (incl. verzendkosten), maar
indien u zich abonneert ontvangt u GRATIS een nummer naar keuze.

jaargang 4, nummer 4 - jul/aug 1997 - beperkt leverbaar
Christian Jongeneel, Petr Borkovec, Klaas de Wit, Henk Houthoff, Richard Dekker, Johan Haspers
de Man, Kees Versteeg, Erik Brus over invloed massacultuur op literatuur, Peter Swanborn over L.Th.
Lehmann.

jaargang 4, nummer 5 - sep/okt 1997 - uitverkocht
Special over Riekus Waskowsky
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jaargang 4, nummer 6 - nov/dec 1997 - beperkt leverbaar
Theo Verhaar, Jan Seveke, Jeroen Mettes, Thomas Verbogt, Klaas de Wit, Christian Jongeneel,
Richard Dekker, Yorgos Dalman, Kees Versteeg.

jaargang 5, nummer 1 - jan/feb 1998 - leverbaar
filmspecial: Theo van Gogh, Herman Brusselmans, Jan Baeke, Jaap Scholten, A. Moonen, Roef
Ragas, Thomas van Aalten, Casper Koetsveld, Petra van der Ree, Christian Jongeneel, Kees Versteeg,
Peter Swanborn; Erik Brus over Michael Haneke; Yorgos Dalman over Jörg Buttgereit.
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jaargang 5, nummer 5 - sep/okt 1998 - beperkt leverbaar
Autobio van LL Cool J, Astrid Lampe, J. Eijkelboom, Mustafa Stitou, Johan Boer, Paul van der
Schoor, Rien Vroegindeweij, Klaas de Wit, § in San Francisco, Christian Jongeneel, Kees Versteeg,
Niels Carels.

jaargang 5, nummer 6 - nov/dec 1998 - beperkt leverbaar
Special over Delfshaven. Marion Vredeling, Ayatollah Musa, Frans Vogel, A. Moonen, Najoua Bijjir
en artikelen over Anna Blaman, Willem Elsschot, De Pilgrim Fathers en Gard Sivik.
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jaargang 6, nummer 1 - jan/feb 1999 - leverbaar
Geen daden maar woorden '99: Serge van Duijnhoven, Clementine van Wijngaarden, Hassnae Bouazza,
interview met Simon Vinkenoog, Najoua Bijjir, Ingmar Heytze. En verder J.A. Deelder, Thomas
Verbogt en Jan de Bas.

jaargang 6, nummer 2 - mrt/apr 1999 - beperkt leverbaar
Aat Ceelen, Daphne Buter, Qst., Yorgos Dalman, Leo Stilma, Christina Vreeswijk over Willem
Elsschot, Jan Oudenaarden, Christian Jongeneel, Henk Houthoff, Thom Schrijer.
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[nummer 4]
Otempora o mores! Ik als product van de jaren negentig.
(Passionate jg. 1, nr. 1)
Bert A. Heemskerk
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in den beginne
Dit is mijn laatste ‘In den beginne’.
De belangrijkste reden om met het redacteurschap te stoppen is dat ik deze
werkzaamheden niet meer kan combineren met die voor Stichting Passionate. Van
een stichting die in 1995 werd opgericht om het tijdschrift te kunnen uitgeven, is
Passionate uitgegroeid tot een culturele ondernemer, waarin producten worden
ontwikkeld en projecten opgezet. Sinds 1 januari van dit jaar ben ik verantwoordelijk
voor deze producten en projecten. Het gevolg hiervan is dat er weinig tijd overblijft
om maandelijks een stapel kopij door te lezen en mij met allerlei details van het blad
bezig te houden.
Daarnaast moet ik bekennen dat er in mijn redactiewerk geleidelijk aan een
bepaalde gemakzucht sloop. Soms vergaderde ik op de automatische piloot, waarbij
ik niet altijd meer open stond voor nieuwe ideeën. Wanneer routine de overhand
krijgt op vernieuwingsdrang moet je stoppen en iets anders gaan doen.
Daarom is het goed dat mijn opvolger enthousiast is, ideeën heeft en deze graag
wil verwezenlijken. Ernest van der Kwast heet hij, verwoed lezer en schrijver van
columns en toneelstukken. Met behulp van de aanwezige redactionele ervaring is
het aan hem om met Passionate een nieuwe weg in te slaan.
Uiteraard heb ik nog één keer mijn macht als hoofdredacteur misbruikt door er maar
liefst vier artikelen doorheen te drukken. Ze beschrijven de vier fasen die dit tijdschrift
heeft doorlopen en vormen mijn poging de geschiedenis van Passionate in kaart te
brengen.
Daarnaast treft u in dit lustrumnummer een aantal bijdragen aan die de afgelopen
vijf jaar in Passionate werden gepubliceerd. De selectie van deze bijdragen is
gebaseerd op representativiteit, originaliteit of gewoon redactionele voorkeur. Ze
worden afgewisseld door mediapublicaties, foto's en andere illustraties die vijf jaar
Passionate in beeld brengen.
Giel van Strien
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in den beginne
Jongeren en allochtonen krijgen veel subsidie. Ik ben achttien jaar en in India geboren
en vandaar ben ik onlangs aangesteld als nieuwe hoofdredacteur van Passionate.
Oververmoeidheid, stress, hartkloppingen, chronische verkoudheid, allergie,
eetstoornissen, drankzucht, eczeem, haaruitval en nachtmerries kenmerken
psychiatrische patiënten met een IQ rond de 83. Giel van Strien echter, kreeg bij het
woord kopij al last van deze verschijnselen. Om niet te hoeven lezen, citeerde hij
tijdens redactievergaderingen daarom nogal eens Vaandragers gevleugelde woorden:
‘ik sluit me aan bij de vorige spreker.’
Dit nummer is als het ware een destillaat van vijf jaar Passionate onder leiding
van Giel. Het is dan ook niet vreemd dat het maar honderdtwintig bladzijden telt.
Toch geeft deze schifting geen goed beeld van vijf jaar Passionate als je het naast
een gemiddeld nummer legt. Dit nummer is een verdraaiing van de werkelijkheid.
Het is veel te mooi, veel te dik, er zit veel te veel subsidie in en het aantal schrijvers
met een ook daadwerkelijk bekende naam is veel te hoog.
Dat is geen resultaat waar ik mee kan leven. Daarom ben ik van plan om het geheel
anders aan te pakken: wat Giel na vijf jaar pas heeft bereikt, ga ik met de andere
redactieleden om de twee maanden doen.
Passionate moet nog meer een tijdschrift worden. Met uiteraard een hogere literaire
kwaliteit. Passionate onderscheidt zich van de andere literaire ‘tijdschriften’ door er
ook daadwerkelijk uit te zien als een tijdschrift en niet als saai boek (de Gids).
Passionate hoort niet in de boekenkast, het moet gekocht, gelezen en weggegooid
worden. Een beter milieu kan ook bij Passionate beginnen. Maar als Passionate
simpelweg te weinig gekocht wordt, zoals nu het geval is, kan het nooit een goede
bijdrage leveren aan het oud papier.
Blijkbaar vindt men nu de literaire inhoud van het tijdschrift slaapverwekkend.
Aan het frustrerende aantal abonnees en verkochte losse nummers per uitgave, resp.
128 en zo'n 80, moet wat gedaan worden. Passionate moet zijn naam waarmaken:
het moet met een gevoel van verlangen gelezen worden Ik ga nu niet verkondigen
dat de hele wereld zich moet bekeren tot Passionate, ik ben geen Messias. Maar een
aantal extra abonnees kan geen kwaad! Om dat te bereiken zal Passionate wat inhoud
betreft meer moeten bieden en als het even kan niet over vijf jaar. Zodat ik als jonge
allochtoon niet, gelijk mijn voorganger, zal verworden tot een oude, autochtone
subsidiefuik.
Ernest van der Kwast
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De vriendenclub
1 juni 1994 - 2 november 1995
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Het begin
Op 1 juni 1994 werd Passionate opgericht door Bert Heemskerk en mij, omdat de
andere twee redacteuren niet kwamen opdagen bij de oprichtingsvergadering. Dat
waren de broers Rick en Pim Ensering, evenals ik afkomstig uit Nieuw-Beijerland.
Ook Heemskerk kwam uit de Hoeksche Waard en Rick Ensering en ik hadden hem
via het schaken leren kennen. De naam ‘Passionate’ was door mij verzonnen en
refereerde aan de bevlogenheid waarmee het blad gemaakt zou gaan worden. Ik had
daar de ondertitel ‘literair-filosofisch maandblad voor de rusteloze nihilist aan
toegevoegd’, om daarmee de mogelijkheid open te laten dat Heemskerk en ik onze
colleges filosofie zouden gaan verzilveren.
Het eerste nummer had een oplage van 25 gekopieerde exemplaren. De cover was
in vijf minuten ontworpen door een vriendin van Heemskerk en toonde een uitbarsting
van een vulkaan. Het was uitgedraaid op de printer van Pim Ensering in het lelijkste
lettertype dat je je zo'n beetje kunt voorstellen: Courier 10.0. Het blad werd met een
ringbandje bijeen gehouden en het eerste nummer koste ons 127 gulden, waarvan
we ieder een kwart voor onze rekening namen. De inhoud van het nummer bestond
volledig uit eigen bijdragen en varieerde van een aanzet tot een verhaal van Pim
Ensering, een lang bericht uit de provincie van zijn broer, onsamenhangende
filosofische beweringen van Heemskerk tot bombastische aforismen van mijn hand.

Het eerste interview
Het derde nummer werd bijna geheel door mij volgeschreven. De rest van de redactie
had de rugzak gepakt, en alleen Pim Ensering was er nog om het nummer te printen.
Dit was aan de vooravond van ons eerste interview. Terwijl Heemskerk en ik meer
dachten aan een verschijning op de nationale televisie, belde een journalist van een
Rotterdams huis-aan-huisblad.
Na twee kopieën in een copyshop te hebben gemaakt, bond ik beide exemplaren
in en vertrok naar jazzcafé Dizzy, waar het interview zou plaatsvinden. Op weg naar
Dizzy hoopte ik dat de journalist niet zou gaan vragen welke persoon achter bizarre
pseudoniemen als Basarow en Gillus schuilging. Op het terras van het jazzcafé
wachtte ik gespannen op de eerste vraag, maar de journalist ging eerst bier bestellen,
want het was die dag bijzonder warm. Bovendien had hij een zware ochtend achter
de rug. Hij was naar het Gak geweest, want hij had problemen met z'n uitkering. Die
bureaucraten beweerden dat hij nu een volledige baan had. Maar hoe zou hij ooit
met dit freelance werk zijn brood kunnen verdienen?
Na een half uur was Passionate ter sprake gekomen. Ik verzon een oplage van 50
exemplaren, waaronder 25 abonnementen en sprak van een ‘groeiende belangstelling
uit de stad voor het nieuwe tijdschrift’. Erg lastig maakte hij het me niet. Geen enkele
opmerking over de merkwaardige namen in het exemplaar dat voor hem op tafel lag.
Hij pakte het enkele malen op, bladerde het eens rustig door en deelde mij tot driemaal
toe mede dat het hem aan zijn tijd op de sociale academie deed denken. Om zijn
gebrek aan inhoudelijke vragen te compenseren begon ik de achtergronden van
Passionate te schetsen. Dat beviel hem wel want hij kreeg per regel betaald, zodat
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het artikel hem niet lang genoeg kon zijn. Het ging hem alleen te snel, zodat hij me
regelmatig vroeg mijn laatste zin te herhalen.
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Literair-filosofisch maandblad
‘Passionate’ voor de rusteloze nihilist

ROTTERDAM - Sinds enige tijd is de stad Rotterdam een maandblad rijker, namelijk
het literair-filosofisch blad ‘Passionate’. Door middel van dit blad maken vier jonge
schrijvers, die woonachtig zijn in Rotterdam, hun ideeën en opvattingen kenbaar.
De grafishe vormgeefster Kim de Keyzer heeft de omslag ontworpen en
amateur-fotograaf Jacco van de Ree voegt op beperkte schaal met zijn fotografie een
visuele dimensie aan het blad toe. Drie weken geleden is het vierde nummer
verschenen.
De vier schrijvers en tevens redactieleden zijn Marius Pim Ensering. Bert
Heemskerk, Giel van Strien en Rick Ensering. ‘Passionate’ is ontstaan in café Dizzy,
nadat de vier stadgenoten tot de conclusie waren gekomen dat de Maasstad op literair
en filosofish terrein te weinig te bieden heeft. Het viertal, variërend in de leeftijd van
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24 tot 28 jaar, is de mening toegedaan dat in de havenstad - evengoed als in
Amsterdam - het klimaat aanwezig is om de mogelijkheden die de Nederlandse taal
biedt ten volle te benutten.
De vier hebben zich jarenlang en onafhankelijk van elkaar bezig gehouden met
het produceren van poezie, verhalen en andere vormen van schrijfkunst. Allen zijn
of waren student en hebben weleens geschreven voor faculteitsbladen. Giel van Strien
heeft tijdens zijn studententijd voor het weekblad Het Kompas gewerkt en van hem
zijn ook gedichten verschenen, zoals in het blad van de welbekende Paul Haenen.
Het besluit om over te gaan tot een frequente bundeling van hun literaire inspanningen
is enerzijds gebaseerd op de wil met grotere regelmaat hun ambities vorm te geven
en anderzijds ingegeven door de mening dat met ‘Passionate’ in een culturele behoefte
wordt voorzien. Geinspireerd door successen van stadgenoten als Jules Deelder,
Marcel Möring en A. Moonen proberen de schrijvers van het blad een zo groot
mogelijke groep lezers te bereiken.
Voorlopig is de oplage echter nog beperkt: zo'n 25 exempleren hetgeen kan oplopen
tot 50 stuks. Het blad is onder meer te zien en te lezen in de Centrale Blibliotheek
aan de Hoogstraat, in het Leeskabinet van de Erasmus Universiteit op Woudestein
en bij studentenvereniging RSG aan het Haringvliet. Er wordt aan gedacht om het
ook te [...]. De vormgeving is tamelijk eenvoudig, want de vier schrijvers moeten
het zelf financieren en het blad is gratis. Zodoende ziet het er enigszins uit als een
werkstuk.
Giel van Strien benadrukt evenwel dat de kwaliteit voorop staat en dat het er
vooralsnog om gaat een hoogstaand blad te maken, dat regelmatig aan het begin van
de maand verschijnt. Belangrijk is ook dat er geen fouten in staan. Daarbij wordt
emaar gestreefd het zo divers mogelijk te maken met gedichten, essays, aforismen,
korte verhalen en een column. Qua inhoud wordt het blad goed op elkaar afgestemd.
Tijdens de redactievergadering en ook in onderling contact tussendoor wordt
besproken wie wat doet. De onderwerpen variëren van verre reizen tot items over
de stad Rotterdam.
Het nummer van september heeft een wat professioneler uiterlijk gekregen. Het
lettertype is verbeterd en het blad is voorzien van een plastic omslag. Bert Heemskerk
overschrijdt de grenzen die hij op zijn weg door het voormalig Oostblok vindt. Giel
van Strien zet zijn reeks filosofisch getinte aforismen voort, publiceert enkele
gedichten en vanet aan met het eerste hoofdstuk [...] rius Pim Ensering laat zijn
protagonist Sergei dolen door de stad, waarbij personen aan de rand van de
samenleving zijn pad kruisen. Weggevlucht uit een kille, anonieme Westerse stad
wijdt Rick Ensering zich aan zijn dagboek in de Baltische staten. Overigens is vorige
maand ook nog een uitgave met gedichten van Giel van Strien verschenen onder de
titel ‘Flarden van het gehakte marmer’. Het zijn allemaal gedichten over Rotterdam,
die Giel in de afgelopen vijf jaar heeft geschreven.
Giel geeft aan dat men wat ‘Passionate’ betreft nog in de beginfase zit. Er valt nog
een heleboel te leren. Het blad moet nog groeien. Maar het is een uitdaging, die een
heleboel charme inhoudt. In het september-nummer is al wat kleur gebruikt bij de
foto's. In de toekomst hoopt men dan enkele verhalen, gedichten en dergelijke te
kunnen publiceren van anderen. Want ‘Passionate’ staat open voor iedere stadgenoot
met schrijvers-aspiratie. Het blad wordt uitgegeven door LAVA, hetgeen betekent
‘Leert Allen Verveling Aanbidden’. De titel ‘Passionate’ refereert aan een literaire
uitbarsting en wordt gesymboliseerd op de voorpagina door een vulkaan in werking.
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De redactie-adressen van [...] 26 a, 3021 WT Rotterdam, telefoon 4767288 en
Zwaanshals 276 a, 3035 KM Rotterdam, telefoon 4651492.
JACK VAN GEENEN
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De redactie
De redactievergaderingen van de vriendenclub waren chaotisch en eindeloos. Niemand
van ons had enige ervaring met het beoordelen van kopij. Rick Ensering was het
meest belezen, hij had honderden romans verslonden en ook Heemskerk en ik hadden
onze studietijd goed besteed. Maar een stuk tekst inhoudelijk beoordelen bleek iets
van een heel andere orde te zijn. Het gevolg waren ruzieachtige bijeenkomsten die
door een overmaat aan drank totaal uit de hand liepen. In plaats van een langere
termijn planning uit te stippelen vulden wij onze tijd met het bestrijden van elkaar.
Zo was er een redactievergadering in het huis van Rick Ensering, waar zijn broer tot
driemaal toe naar de avondwinkel ging om de gemoederen te sussen. Om twee uur
's nachts was er nog geen enkel besluit genomen, verliet Bert Heemskerk zwaar
beledigd het huis van de oudste Ensering, terwijl diens broer was gestopt met notuleren
op het moment dat er op tafel geen ruimte meer overbleef door het grote aantal
flessen.
De eerste redactieperiode laat zich het best beschrijven als een combinatie van
romantische naïviteit en goedwillend amateurisme. Vanaf de oprichtingsvergadering
was er sprake van een duidelijke scheidslijn in de vriendenclub. De absentie van de
Enserings op 1 juni was illustrerend voor het verschil in ambitieniveau waarmee
enerzijds de broers en anderzijds ik, en gaandeweg ook Bert Heemskerk, Passionate
wilden uitgeven. Terwijl het voor de broers een gelegenheid was om onze vriendschap
te bekrachtigen en de vrijblijvendheid van de studietijd nog wat voor te zetten, was
het voor mij vanaf het begin een missie die koste wat het kost moest slagen. Daarbij
moet ik mij regelmatig als een tiran hebben gedragen. Vergadertechnieken waren
mij niet vreemd, maar ik blonk niet altijd uit in het subtiel formuleren van m'n mening.
Als drijvende kracht achter het blad vormde ik een ongeleid projectiel die bij het niet
nakomen van afspraken de andere redactieleden woedend de les las of in
apocalyptische jammerklachten verviel. Het enige effect dat dit gedrag sorteerde was
dat de kloof tussen mij en de Enserings alleen maar groter werd. De cynische distantie
waarmee de broers mijn bevlogenheid bestreden werd geïllustreerd door de opmerking
in Rick Enserings afscheidsbrief dat iedereen ‘die een exemplaar van Passionate
doorleest in hoongelach zal uitbarsten. Hij zal een gemengde gemoedservaring hebben
van pret, leedvermaak, plaatsvervangende schaamte maar vooral onbegrip’.
Toch zouden de Enserings op deze plaats te kort worden gedaan wanneer hun
redactieperiode alleen maar als een belemmering in de ontwikkeling van Passionate
zou worden gezien. De grootste verdienste van Rick Ensering was dat hij terecht
vraagtekens plaatste bij Heemskerks en mijn schrijfkwaliteiten, terwijl zijn jongere
broer maandelijks de productie van het blaadje geheel voor zijn rekening nam. Tot
het moment dat de onvermijdelijke breuk in de redactie plaatsvond en de Enserings
ons pijnlijke afscheidsbrieven stuurden. Daarmee was tevens een einde aan een
jarenlange vriendschap gekomen.

De eerste stappen naar buiten
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Na een interview in het Rotterdams Dagblad volgde eind 1994 mijn eerste publieke
optreden. Deze vond plaats tijdens het Littera Winterfestival in het Bibliotheektheater
te Rotterdam. Naar aanleiding van een oproep in de Volkskrant had ik een stapeltje
gedichten opgestuurd en deze waren goed genoeg bevonden door Erik Brus,
medewerker van het festival. Brus bleek ook zelf te schrijven en het gevolg was dat
in het januarinummer van 1995 voor het eerst
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een bijdrage werd opgenomen van een auteur die geen lid was van de redactie.
Daarnaast ontvingen wij kopij van ene Richard Dekker uit Utrecht en was ik via
toenmalige buurman en vriend Charles Veenstra in contact gekomen met Paul van
der Schoor. Hij had een literair programma voor Stads TV gemaakt en was een
getalenteerd schrijver, aldus Veenstra.
Deze ontwikkelingen leidden er toe dat Heemskerk en ik Erik Brus en Paul van
der Schoor uitnodigden om tot de redactie toe te treden. De nieuwe formatie boekte
spoedig resultaten, waarbij Paul van der Schoor een sleutelfunctie vervulde. Werd
de vriendenclub vooral gekenmerkt door voorzichtigheid en navelstaarderij, Van der
Schoor richtte zich op de stad. Zo zorgde hij voor kopij van de dichter Henk Houthoff,
Passionate's eerste verkooppunt bij boekhandel Van Gennep en bracht hij ons in
contact met het vormgevingsbureau Witruimte.
Het juninummer van dat jaar was het eerste dat werd vormgegeven door Witruimte,
bestaande uit de zussen Christina en Carolien Koster. Bij de verschijning ervan
heerste er euforie in de redactie: eindelijk hadden we een blad in handen dat we aan
de buitenwereld konden tonen. Zoals de naam van het bureau al aangaf was het blad
ascetisch vormgegeven. De covers van Passionate zouden voortaan een zeer grafisch
karakter hebben, terwijl de ondertitel werd vervangen door ‘literair maandblad’. Het
logo was daarbij een fraaie vondst. De dubbele s in de naam van het blad werd
vervangen door een §-teken, en daarmee werd wat mij betreft de naam Passionate
gered. Mocht ik ooit nog moeten kiezen voor de naam van een tijdschrift dan zou ik
de gehanteerde romantische motieven achterwege laten en een veel zakelijker
uitgangspunt nemen. Maar met de introductie van het paragraafteken beschikte
Passionate over een handelsmerk waarvan de waarde steeds duidelijker zou worden.
Het is dan ook niet vreemd dat het logo van Witruimte nog altijd de cover van het
tijdschrift siert.
Naast deze grote stap voorwaarts op het gebied van de vormgeving van het
tijdschrift, vond er gedurende de zomer van '95 een tweede ontwikkeling plaats. De
redactie slaagde er namelijk in om een vaste groep auteurs rond het blad te
verzamelen. Naast Paul van der Schoor, Erik Brus, Richard Dekker en Henk Houthoff,
publiceerden ook Kees Versteeg, Yorgos Dalman en later ook Peter Swanborn
regelmatig in Passionate.

Machtsstrijd
Deze positieve ontwikkelingen stonden echter in schril contrast met de heftige strijd
die in de redactie plaatsvond. Onzeker over mijn eigen positie en gevoed door de
eerste gesprekken met Van der Schoor had ik mezelf na overleg met Heemskerk tot
hoofdredacteur gebombardeerd, om zo de controle op ‘ons’ blad te kunnen houden.
Dat bleek geen overbodige luxe te zijn want met de komst van Van der Schoor
ontstond er een machtsstrijd die alle redactievergaderingen domineerde. Urenlang
vergaderden wij over onze functies en bijhorende bevoegdheden, met als inzet wie
nu de meeste invloed op het publiceren van de ingezonden kopij had. Uit de notulen
van een vergadering van dat jaar blijkt hoever dit ging: ‘Het voorstel aangaande het
vetorecht van Paul van der Schoor heeft het niet gehaald. In plaats daarvan is
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afgesproken dat er vanaf heden een zogenaamde “rompredactie” bestaat waarin Erik
Brus en Paul van der Schoor zitting hebben. Zij proberen in eerste instantie tot
overeenstemming te komen over de te plaatsen stukken. Mochten ze er niet uitkomen,
dan zullen Bert en Giel in hun onmetelijke goedheid een niet bindend advies
uitbrengen. Als er vervolgens nog geen overeenstemming bereikt kan worden, beslist
eindredacteur Paul van der Schoor.’
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Het was onvermijdelijk dat de machtstrijd tussen met name Van der Schoor en mij
moest leiden tot een nieuwe breuk in de redactie. De aanleiding was een onbenullig
detail, namelijk de maandelijks financiële bijdragen waarmee de redactieleden de
uitgave van Passionate financierden en die Van der Schoor nog niet helemaal had
voldaan. Een vraag hierover van Heemskerk ontaardde tot een knetterende ruzie
tussen de eindredacteur en mij en het opstappen van de eerste. Met de mededeling
dat het met Passionate nooit wat zou worden en dat hij binnenkort een novelle zou
publiceren omdat hij Marcel Möring kende, knalde hij woedend de deur achter zich
dicht. In zijn afscheidsbrief aan mij schreef Van der Schoor: ‘Je overschat jezelf,
zowel wat betreft je huidige schrijverskwaliteiten als wat betreft je ideeën over
leidinggeven.’ In het eerste had hij gelijk, in het tweede niet helemaal.

Het opzetten van de organisatie
Nadat de kruitdampen waren opgetrokken inventariseerden Heemskerk en ik de
situatie. We kwamen tot de conclusie dat na de verbeteringen aan het blad, Passionate
vooral behoefte aan organisatie en financiën had. Dit inzicht was overigens niet
nieuw. Al in april 1995 hadden Heemskerk en ik in de redactie een voorstel ingediend
om een startsubsidie bij de Rotterdamse Kunststichting (RKS) aan te vragen. Het
voorstel stuitte toen op weerstand van Brus en met name Van der Schoor, wiens grote
vrees was dat het blad zou worden overgenomen door allerlei duistere krachten die
zich om en nabij de kunststichting ophielden. Volgens hem Werkte er bij de RKS
een letterenmedewerker die alleen maar subsidie zou willen geven indien hij daarvoor
redactionele bevoegdheden zou terugkrijgen. Erik Brus onderschreef grotendeels
deze opvatting, zodat de stemmen staakten en de eindredacteur, volgens de
vastgestelde redactionele procedure, het laatste woord had. Van der Schoors
wantrouwen ging daarbij zover dat hij allerlei complotten tegen Passionate zag
voordat er ook maar één stap in de richting van de RKS was genomen.
Na het vertrek van Van der Schoor werd het oude voorstel weer uit de kast gehaald.
Achteraf bezien is het bijna niet te geloven dat het meer dan een jaar duurde voordat
we voor onze organisatorische en financiële lacunes concrete plannen ontwikkelden.
Onze grenzeloze naïviteit ging zover dat we er pas na een half jaar achterkwamen
dat Passionate helemaal geen verkoopprijs had. Daarnaast bleek Van der Schoor
maandelijks nummers naar boekhandel Van Gennep te hebben gebracht zonder daar
enig bewijs voor te hebben. Ook de andere omstandigheden waren ronduit
amateuristisch: we vergaderden maandelijks in mijn souterrain en betaalden per
redactielid - inclusief sympathisant Charles Veenstra - 45 gulden per maand om het
blad in stand te houden.
De herbezinning leidde tot drie acties. Heemskerk belde enkele vrienden en
vriendinnen om een stichtingsbestuur te vormen en ik nam contact op met Arjan
Verwoerd, een oude vriend waarvan ik wist dat hij literaire interesses had en het leuk
zou vinden om aan het blad mee te werken. Daarnaast besloot ik mijn uitzendwerk
te staken en mij volledig aan de organisatorische ontwikkeling van Passionate te
wijden. Ik gaf mijzelf uiterlijk twee jaar, dan zou er duidelijkheid moeten zijn over
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de levensvatbaarheid van het blad en de stichting. In de ontwikkeling van Passionate
zijn dit wellicht de belangrijkste stappen die in de afgelopen vijf jaar genomen zijn.
Giel van Strien
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De derde dimensie van Passionate Harmen Lustig draagt voor op Internet
www.passionate.nl
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Aforismen
Het aforisme is de literaire sprint.
Wat me het meest is bijgebleven van m'n werklozen-bestaan, is dat je ochtenderectie
verschuift naar het vroege middaguur.
Een politicus die geheel te werk gaat volgens de aanwijzingen van Machiavelli,
vergeet dat die 't nooit verder schopte dan ambtenaar-tweedeklas.
Als iemand me werkelijk zou kennen, raakten we beiden in paniek.
Vleien is honing op je ellebogen smeren.
Tolerantie is het bloed onder je nagels.
Cultuur betekent pas wat in Rotterdam als je ergens de onderbenen van Joke Bruys
ziet liggen.
Op moederdag geef ik m'n vader altijd een klap.
Noem mij één schrijver die 's nachts niet verandert in een geile boekenkast.
Orde is geen fascisme maar gewoon orde.
Mocht er leven na de dood bestaan, dan reageren de doden daar in ieder geval erg
rustig op.
Kees Versteeg
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Theehuis in Oezbezikstan
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Zinderende hitte. Een zeldzame, tropische hittegolf. En als we de oude bewoners
van het stadje mogen geloven, één van de warmste dagen die deze eeuw gekend
heeft. Op zich geen reden om lang bij stil te staan, ware het niet dat Alex, onze
wereldreiziger, besloten had uitgerekend dit stadje te bezoeken.
Hij bevond zich op de bewuste dag rond het middaguur op het marktplein in het
centrum van het stadje. Zweetdruppels parelden op zijn voorhoofd. Alex veegde met
zijn bovenarm langs zijn natte gezicht, ging zitten op een aantal willekeurig op elkaar
gestapelde stenen en deed zijn rugzak af. Hij stak zijn rechterarm diep in zijn rugzak,
haalde een fles water tevoorschijn en zette de fles aan zijn mond. Alex genoot met
volle teugen. Na de vele inspanningen van vanochtend was nu de tijd gekomen even
te ontspannen. Hij keek om zich heen. Voor hem lag het marktplein er stil en verlaten
bij. Niemand waagde zich op het heetste moment van de dag buiten. Twee honden
lagen in de schaduw van een boom uit te rusten. Er viel op het eerste gezicht weinig
te beleven en de hitte nodigde niet direct uit tot een activiteit. Alex dacht terug aan
de vorige avond.
‘Het stadje ligt niet ver weg en is met de bus goed bereikbaar,’ had Kirina, het
meisje achter de balie van zijn hotel, in gebroken Engels meegedeeld. ‘Bovendien
is het museum zeker een bezoek waard en de mensen zijn erg gastvrij,’ had ze er aan
toegevoegd. Alex moest in zichzelf glimlachen. Kirina met haar lange, bruine haren
en haar nog jonge gezichtje met sproeten rond haar neusvleugels. Kirina had een
zuidelijk temperament, maar was tegelijkertijd nuchter en zakelijk. Wat had ze haar
best gedaan hem te interesseren voor haar geboorteplaats. Alex had nog geprobeerd
haar mee te vragen. Maar tevergeefs. En diep in zijn hart wist Alex dat hij hier
eigenlijk alleen maar was om haar een plezier te doen. In deze stad kwamen weinig
toeristen. Een stad als vele anderen. In het centrum de marktplaats. Vele witgeverfde,
stenen huisjes, dicht op elkaar gebouwd en gescheiden door nauwe straatjes met
keien. En natuurlijk de vele theehuizen, de ontmoetingsplaats voor de ouderen van
het stadje.
Alex stond op. Hij pakte de fles water in en bond zijn rugzak vast. Hij stak het
marktplein over en liep de weg op in de richting van het cultuurhistorisch museum.
Een aantal oude vrouwtjes was met de bezem in de weer en veegde de straat schoon.
Hier geen werkloosheid. Iedereen had werk, tot aan de bejaarden toe.
De weg was stoffig en zat vol kuilen. Een bus reed langs en joeg grote stofwolken
op. Aan de linkerkant van de weg stond een oud, vervallen stenen gebouw. Twee
robuuste pilaren gaven aan dat dit het museum was. Alex liep de stenen trap op.
Inderdaad was hij aangekomen op de plaats van bestemming. Hij wilde naar binnen
gaan, maar de deur was dicht.
‘Het museum is vandaag gesloten,’ klonk het vanaf de zijkant. Met een ruk keerde
Alex zich om en bleef stokstijf staan. Het zonlicht deed hem knipperen met zijn ogen
en toen zag hij haar, Kirina, het meisje uit het hotel. Zijn mond viel open van
verbazing.
‘Stom van me, ik had je vanochtend eigenlijk nog willen waarschuwen.’ Ze leunde
ontspannen tegen een pilaar aan en lachte Alex bemoedigend toe. ‘Kom, ik laat je
mijn stad zien. Het museum is weliswaar gesloten, maar de mensen zijn erg gastvrij.’
En zonder op een reactie van Alex te wachten, liep ze huppelend de trap af en stak
de weg over. Alex besloot haar te volgen.
Samen liepen ze terug in de richting van het marktplein.
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‘Vandaag is er helaas geen markt,’ zei Kirina. ‘Maar morgenochtend vroeg
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zal het hier ontzettend druk zijn, want handelaren uit de hele regio komen hierheen
om hun waren aan te bieden.’ Ze liepen een nauwe straat achter het plein in. Alex
zag in de verte een hoge, enigszins scheve toren en bleef er gefascineerd naar kijken.
‘Dat is een minaret. Die is in de twaalfde eeuw gebouwd. De minaret behoort bij
een moskee en vanuit die toren roept de moe'ezzin iedere ochtend op tot gebed. De
minaret werd ook voor terechtstelingen gebruikt. Misdadigers werden vanaf de ronde
poorten boven in de toren naar beneden gegooid. Als je wilt, kunnen we er straks
heenlopen.’
Aan het eind van de straat zag Alex een klein, laag gebouw met een terras vol
houten banken. Het was een theehuis, de ontmoetingsplaats voor de plaatselijke
bevolking. De aanwezige gasten keken verschrikt op.
‘Eigenlijk mogen hier helemaal geen vrouwen komen, maar ik ben geëmancipeerd,
net als de vrouwen in West-Europa.’ Alex schaterde van het lachen bij het horen van
haar gebroken Engels. Ze trok haar schoenen uit en ging aan een van de tafels op
haar knieëen zitten. Alex deed zijn rugzak af en volgde haar voorbeeld. Ze bestelden
een theekom en twee glazen.
‘De meeste mensen zitten hier de hele dag en komen om te praten of een partij te
schaken. Schaken is een populaire sport bij ons. Als de gedachten op het bord zijn,
heb je tenminste geen tijd om aan de dagelijkse problemen te denken.’ Ze ging verder
zonder acht te slaan op Alex. ‘Ik heb enige jaren in Moskou gestudeerd,’ zei ze vol
trots. ‘Literatuur en geschiedenis. En ik ben een half jaar geleden afgestudeerd en
teruggekeerd naar huis.’
‘Waarom werk je nu dan in een hotel in plaats van bijvoorbeeld op de universiteit,’
vroeg Alex.
Ze keek hem aandachtig aan. ‘Jij hebt makkelijk praten met al die dollars op zak.
Het leven in Moskou is duur en de lonen zijn laag. Ik leef nu voornamelijk op de
fooien van toeristen. En op deze wijze kan ik ook mijn familie onderhouden. Het is
niet eenvoudig. Vrouwen worden hier dikwijls nog uitgehuwelijkt en komen
nauwelijks op straat. Traditie is voor mijn volk erg belangrijk. Vooral de ouderen
proberen de culturele overlevering nog in stand te houden.’ Ze stak een sigaret op.
‘Mijn volk is vanaf zijn ontstaan onderdrukt geweest door andere volkeren. Grieken,
Perzen, Mongolen en sinds de vorige eeuw de Russen, allen hebben ze hun stempel
gedrukt op onze cultuur. Al sinds 5000 voor het begin van de jaartelling floreren hier
handelssteden en jouw trotse West-Europa leefde toen nog in de oertijd. We zijn in
1924 ingelijfd als Sovjetrepubliek en Stalin heeft hier een ware terreur uitgeoefend.
Duizenden bewoners zijn gedood of naar Siberië gestuurd. Mijn grootouders werden
gedwongen te gaan werken op een kolchoz in Wit-Rusland en moesten bijna al hun
bezittingen achterlaten. Toen de Duitsers Rusland binnenvielen heeft mijn grootvader
gevochten in Stalingrad. Hij is op een nacht de Duitse linies binnengeslopen en heeft
een commandopost opgeblazen. Na de oorlog is hij tot “Held van de Sovjetunie”
benoemd. Hij heeft de Duitsers tegengehouden, anders zouden we nu onder Duitse
heerschappij leven, evenals dat voor jullie het geval zou zijn.’
Ze keek Alex uitdagend aan. Alex voelde zijn hoofd rood worden en deed een
onzekere greep naar zijn sigaretten.
‘Ik hoop dat ik je niet verveel met mijn verhaal, maar ik houd ervan om te praten,’
zei ze en ze wierp hem een verontschuldigende blik toe. ‘Het Sovjetbestuur heeft in
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deze regio altijd een zekere mate van autonomie toegestaan. Maar ze hebben ook de
zware industrie opgebouwd en het landschap vernietigd.’
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Dat moest Alex erkennen. Op zijn weg naar het zuiden had hij uitgestrekte, totaal
vervallen fabrieksterreinen gezien. Het wegdek zat vol met kuilen en de vluchtstroken
langs de weg waren bezaaid met kapotte vrachtauto's. Stukken beton lagen her en
der verspreid.
‘Onze regio staat al sinds eeuwen bekend om haar katoenproductie, zijdeteelt en
rijstbouw. Aan flatgebouwen vol cement en ijzer heeft niemand hier ooit behoefte
gehad. We leven hier in kleine huisjes van wit steen en zijn gelukkig. Ze hadden niet
het recht ons te onderwerpen.’
Alex stak nog een sigaret op en keek Kirina aandachtig aan. Ze was in gesprek
met zichzelf en zocht naar een object om haar woede op te richten. Nu ben ik de
uitverkorene, dacht Alex en hij viel haar in de rede. ‘Het communisme heeft ook
gezorgd voor scholing en gezondheidszorg. Aan het begin van deze eeuw was het
grootste deel van jouw volk nog analfabeet en de kindersterfte was hoog. Je moet
het ook van de positieve kant bekijken.’
Kirina keek hem aan met een felle en verwijtende blik. ‘Jij zal dit toch nooit
begrijpen. Je komt hier als toerist en gaat weer weg als de grond te heet onder je
voeten wordt. Ik word ziek van al die toeristen, ze komen hier en zijn zogenaamd
geïnteresseerd in onze problematiek. Om te weten waarover ik spreek moet je het
zelf ervaren.’
‘Dan heeft het ook geen zin om mij dit te vertellen; ik ben niet met je meegegaan
om mij de hele middag te moeten verontschuldigen.’ Alex had besloten de strijd aan
te binden en stond klaar om terug te slaan als een bokser in de ring.
‘Misschien heb je wel gelijk,’ antwoordde Kirina die enigszins van haar stuk was
gebracht door de felheid waarmee Alex had gereageerd. ‘Maar toch moet onze
republiek weer onafhankelijk worden, daar heeft mijn volk eeuwenlang voor
gestreden. We hebben het recht op zelfbeschikking. Ik houd van mijn volk. Misschien
ben ik daarom wel teruggekeerd na mijn studie.’
Alex dronk zijn kop thee leeg. Eigenlijk was hij een beetje jaloers op Kirina. Ze
had nog een doel in haar leven en was bereid met inzet en toewijding zich te geven
aan het volbrengen ervan. En of Alex het er nou mee eens was of niet deed eigenlijk
niet ter zake. Ook Alex had een doel nodig in zijn leven en was altijd op zoek geweest
naar een idee om voor te kunnen leven en te sterven. Hij had al vele landen bezocht
en maandenlang rusteloos rondgezworven over de kale, droge steppen in het zuiden.
's Nachts had hij dikwijls met zijn hoofd op de grond de heldere sterrenhemel
aanschouwd en zich de vragen des levens gesteld. Op zijn zwerftochten had hij veel
mensen ontmoet, allen met hun eigen verhaal. En hij had geluisterd naar al die
verhalen en getracht in die verhalen binnen te dringen als een per ongeluk vergeten
personage. Maar tevergeefs. Altijd was hij een buitenstaander gebleven en dit maakte
hem moedeloos. Ook dit was niet zijn verhaal. Het was de strijd van Kirina en haar
volk.
Achter de daken van de kleine witte huisjes ging de zon langzaam onder. Kirina
keek op haar horloge.
‘De laatste bus vertrekt over een half uur, maar hij rijdt zelden op tijd. We kunnen
maar beter gaan.’ Ze stonden beiden op. Alex voelde een stekende pijnscheut door
zijn ledematen schieten. Hij had zeker enkele uren in dezelfde ongemakkelijke
houding gezeten en moest nu de tol betalen. Ze liepen terug naar het marktplein en
staken de weg over. In de verte joegen stofwolken op. Dat is vast de bus, dacht Alex.
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Op armlengte
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Alles is wit als hij wakker wordt. De wanden, de lakens, de stangen van het bed. En
wat is dat voor een vreemde kermistent die ze om hem heen opgetrokken hebben?
Ver weg klinken stemmen en gerinkel van servies. Suikerspinnen in zijn hoofd
verhinderen hem helder na te denken. ‘Open,’ zegt de witte vrouw die, als uit het
niets, ineens aan de rand van zijn bed staat. De thermometer voelt minstens zo koud
als de hand waarmee zijn pols genomen wordt. Trots als een koningin staat zij daar;
blonde haren in een wrong als droeg zij een kroon, grote bruine ogen in een
onbewogen gezicht. Nadat ze de thermometer met een routineus gebaar uit zijn mond
heeft geplukt, glijdt haar blik langs zijn lichaam. Dan kijkt ze hem, nog steeds
onbewogen, langdurig in de ogen. Bevangen door een diep onbehagen probeert hij
zo rustig mogelijk terug te kijken. Heeft hij iets misdaan? En waarom kan hij zijn
hoofd niet bewegen? De priemende ogen gaan weer langs zijn lichaam. Wat is er
toch aan de hand? Hoofdschuddend verdwijnt ze tussen de plooien van het gordijn
dat om hem heen getrokken is.
Een dikke vlieg aan het plafond vormt het eerste contrast met de immense witruimte
om hem heen. Hij vraagt zich af hoe het zou zijn als hij ook langs het plafond kon
lopen. Zijn ogen volgen het beest, dat zich nu heeft losgemaakt om aan een serie
nerveuze baantjes in het luchtruim te beginnen. De cirkels worden steeds groter en
hij moet zijn ogen naar de uiterste hoeken van zijn kassen dwingen om de vlieg te
kunnen blijven volgen. Dan verdwijnt de vlieg uit beeld. Een licht gevoel van paniek
slaat toe nu hij voor de tweede maal beseft dat hij niet in staat is zijn hoofd te
bewegen. Onderdrukt gelach en onduidelijk gemurmel met het volume van ruisende
boomtoppen bereiken zijn oren. Het plafond is weer helemaal wit. Het kriebelt op
zijn voorhoofd. Met schele ogen ziet hij de vlieg via zijn neuswortel een wandeling
naar beneden maken. Hij weet zeker dat hij zijn rechterarm bevel heeft gegeven om
de vlieg van zich af te slaan. Er gebeurt niets. De vlieg wandelt nu een neusgat binnen.
Beide armen krijgen het bevel iets aan deze situatie te doen. Geen enkel resultaat.
Hij begint te zweten. Er klopt iets niet, maar wat? Ineens herinnert hij zich de witte
vrouw. Hij laat zijn ogen zover mogelijk zakken om langs zijn lichaam te kunnen
kijken. Verbijstering. Dan gilt hij als een varken dat gekeeld wordt.
Als hij wakker wordt is de kermistent rond zijn bed verdwenen en hangt de zware
lucht van bloemen in het vertrek. Twee mannen die nogal op elkaar lijken en zich
voorstellen als Bluffer en Grandebouche zitten aan het voeteinde van het bed. ‘Hoe
voelt u zich?’ vraagt Bluffer. ‘Hoe zou u zich voelen als u zojuist ontdekt had dat u
geen armen meer heeft?’ Bluffer veinst gepast mededogen en slaat zijn ogen neer.
Grandebouche, een dikke vijftiger met vet haar, neemt met een plechtig gebaar zijn
hoed af. ‘Mijnheer Maanakker, wij betreuren het zeer dat u het slachtoffer bent
geworden van deze brute aanslag. Het is echter voor het onderzoek van het grootste
belang dat we een gesprek met u hebben. We begrijpen natuurlijk heel goed dat het
voor u moeilijk en emotioneel is om er meteen over te praten, toch moeten we enkele
vragen stellen. Is u de laatste dagen iets vreemds opgevallen, iets dat tot de bewuste
bom in uw schrijfmachine zou kunnen leiden?’ Bom? Schrijfmachine? Waar hebben
ze het over? Hij herinnert zich alleen de roman waaraan hij al een jaar werkt. Een
boek over een wanhopig ambitieuze jongeman die wil schrijven, maar verliefd wordt
op de beeldschone dochter van de plaatselijke groenteboer, en geen andere
mogelijkheid ziet om met haar in contact te komen dan zich aan te melden als hulpje
van de handelaar in groente.
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Het zelf kweken van groenten is voor mij altijd verbonden geweest met baarden en
havermoutkoeken, politiek verantwoorde koffie en lelijke slobbertruien. Je haalde
bepaalde types die in de winkel kwamen er zo uit. Na een week wist ik reeds het
verband te leggen tussen gekochte groenten en politiek-maatschappelijke oriëntatie.
Spinazie werd door iedereen gegeten en ook over de tomaat, de erwt en de krop sla
viel weinig te zeggen. Wie spruitbroccoli, knolvenkel of postelein kwam halen, wilde
meestal voor zijn beurt Prei-, asperge- en rabarberfanaten hadden iets kruiperig
onderdanigs. Maar echt oppassen moest men voor liefhebbers van tuinzuring,
pastinaak en linzen. Wie om kardoen, verbena of alsem kwam, verdacht ik van hekserij
en klanten voor dragon, hysop en bergsteentijm moesten eigenlijk meteen op de
brandstapel.
Ik wist na een week ook al aardig hoeveelheden af te passen, terwijl ik groene
selderie en bleekselderie, veldsla en postelein nog weleens door elkaar haalde, wat
gezien de verschillen tussen deze groenten opmerkelijk was. Dergelijke vergissingen
leidden soms tot heftige woordenwisselingen wanneer een klant na veel sjouwen
thuis bij het uitpakken merkte niet te hebben gekregen waarom was gevraagd en
dientengevolge weer terug moest. Erger nog waren de mensen die dachten dat ik,
behalve groenteboer, tevens maatschappelijk werker was en mij met hun praatjes
over eenzaamheid, armoede en levenswijsheden gek probeerden te maken.
Maar zover liet ik het nooit komen. Wanneer ik er genoeg van had, schreeuwde
ik hard: ‘wie mag ik helpen?’ Was er, behalve zo'n zeur, niemand in de winkel
aanwezig, dan draaide ik mij gewoon om en begon een bepaalde groentesoort van
dichtbij te bestuderen. Op die manier waren mij al heel wat details van de
verschillende groentesoorten opgevallen. Met een beetje fantasie kon je in groenten
geheel andere dingen zien. Zo had koolrabi, Brassica caulorapa voor de groenteman
die had doorgeleerd, beslist iets van een buitenaards wezen. De krop sla deed mij
aan het vrouwelijk geslachtsdeel denken.
Nee, slecht is het niet. Het kan best een aanvaardbare roman worden. Er zitten
ontroerende passages in, vindt Maanakker. Verder zit het vol scherpe observaties
van het menselijk handelen en valt er op zijn tijd ook veel te lachen. Het wordt een
boek met voor elk wat wils, met een lach en een traan om het maar eens zo te zeggen.
Maar alles goed en wel, hij weet nog steeds niet hoe hij hier precies terecht
gekomen is. Grandebouche en Bluffer zitten als veel te dikke etalagepoppen aan het
einde van het bed en verroeren geen vin. Hun lelijke koppen en corpulentie doen
hem ergens aan denken, maar waaraan precies wordt niet duidelijk. ‘Mijnheer
Maanakker, denkt u nou eens goed na,’ begint Bluffer nu. ‘Heeft u de laatste tijd iets
vreemds gemerkt in uw omgeving, dingen die zeg maar buiten de gewone dagelijkse
gang van zaken vallen? Heeft u ruzie gehad of is er een zakelijk conflict geweest?’
‘Ik heb nooit ruzie met iemand, simpelweg omdat ik mij met niemand bemoei. Er
komen zelden mensen over de vloer en aan zaken doe ik niet. Ik spreek hooguit vijf
zinnen per week met de caissière van de supermarkt en dan nog alleen maar als het
niet anders kan.’ Hij ziet aan de gezichten van de rechercheurs dat ze niet gelukkig
zijn met dit antwoord. ‘Maar iemand plaatst toch niet zomaar een bom in uw
schrijfmachine?’ ‘Blijkbaar wel.’ ‘Kom nou toch, mijnheer Maanakker. U wilt toch
niet beweren dat dit een normale gang van zaken is. Er ontploffen in dit land toch
niet bij het minste of geringste conflict bommen. Dan is er toch iets aan de hand?’
‘Ik wil gewoon boeken
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schrijven, meer niet.’
Grandebouche staat op van zijn stoel en begint met kleine pasjes door de kamer te
lopen. Bij het raam blijft hij staan en kijkt lange tijd naar buiten. De witte vrouw
komt binnen en vraagt hoe lang de heren rechercheurs nog nodig denken te hebben.
‘De patiënt heeft rust nodig,’ zegt ze met een stem die Maanakkers vermoeden
bevestigt dat de werkelijkheid nog tien maal valser is dan de slechtst denkbare
Amerikaanse politieserie. De rechercheurs negeren het verzoek van de verpleegster.
Stilte. Bluffer kijkt Maanakker strak aan en Grandebouche staart nog steeds naar de
brug en de daarachter liggende haven. Met een blik die het midden houdt tussen
hoogmoed en woede, verlaat de verpleegster in driftige dribbelpas de kamer.
‘Luister Maanakker,’ begint Bluffer nu op veel minder vriendelijke toon. ‘Gasten
als jij moet ik eigenlijk helemaal niet. Jullie kunstenaars zijn eigenlijk allemaal vieze
profiteurs. Ik moest vroeger al hard werken voor mijn geld en ik moet nog steeds
vroeg mijn nest uit. En dat allemaal voor halfzachte, krankzinnige figuren zoals jij.
Ik schijt op jou en je collega's. Jullie komen om twaalf uur 's middags je nest uit en
gaan dan tegen een uur of drie, als je kater is uitgewerkt, aan een of ander onzinverhaal
beginnen of een afschuwelijk abstract schilderij maken of zoiets. Daar wordt een
bordje onder gespijkerd met “Hartstocht in beweging” of “Angst III” en vangen maar
weer. Niemand begrijpt wat er in die boeken staat en geen hond wil zo'n schilderij
in zijn kamer hebben, al zou hij voor elke dag dat het gedrocht aan de muur hangt
honderd gulden krijgen. Dat krijgt maar prijzen, schrijversbeurzen en als je niet
uitkijkt neuken ze ook nog je dochter. En dat allemaal van mijn belastingcenten!’
De verpleegster steekt haar hoofd om de deur en meldt triomfantelijk dat het hoofd
van de afdeling gezegd heeft dat de heren onmiddellijk de kamer dienen te verlaten.
‘Niemand zal bepalen dat politiewerk per definitie nuttiger is dan schrijven,’ zegt
Maanakker. Grandebouche draait zich met een ruk om en staat met drie grote stappen
naast het bed. ‘Het is dat je geen armen meer hebt, anders zou ik ze met liefde
gebroken hebben,’ sist hij Maanakker toe. Zonder nog iets te zeggen verlaten de twee
mannen de kamer.
Marieke werkte elke zaterdag bij haar vader in de winkel. Op doordeweekse dagen
moest ik mij tevreden stellen met een uur per dag omdat ze natuurlijk gewoon naar
school moest De dagen vlogen en ik dacht geen moment meer aan mijn
oorspronkelijke plannen, mijn oude leventje en vrienden. Ik sliep de laatste weken
ook steeds vaker bij Marieke thuis. Logeren noemden we dat. De dagen kregen een
prettige regelmaat; 's avonds wat televisie kijken en niet te laat naar bed, 's morgens
om half zes op om de groenten van de veiling te halen en om negen uur ging de winkel
open.
Wanneer ik eens thuis was, stond mijn antwoordapparaat vol boodschappen, die
ik afluisterde zonder ergens op te reageren. Geen moeilijk gedoe meer, geen
ingewikkelde boeken, deprimerende gesprekken of ten dode opgeschreven relaties.
Een bosje selderie, kilo aardappelen of pond spruiten, zo simpel kon het leven zijn.
Ik was gelukkig. Zo nu en dan moest ik wel naar mijn woning om post op te halen
en de planten water te geven. Bij een van die gelegenheden kwam ik Jacob tegen,
die zojuist bij mij aan de deur was geweest. ‘Waar heb jij al die tijd gezeten?’ riep
hij bijna verontwaardigd uit ‘Iedereen dacht dat je dood was.’ Ik had er geen zin in,
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zwa-
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re discussies over de zin van het leven. ‘Kijk,’ begon Jacob, ‘als ik wat maak, is dat
het enige bewijs dat ik leef. Zou ik niets maken, dan kon ik net zo goed niet leven.
Hoe kan jij, uitgerekend jij die een boek zou gaan schrij
ven, nu beweren dat je gelukkig bent met een bestaan als groenteman? Laat naar je
kijken, man. Jezus, een groenteboer. Wat is er in Godsnaam met je gebeurd?’ Ik
probeerde Jacob uit te leggen dat regelmaat en zekerheid in het leven heel aangenaam
waren, dat zogenaamde afkeer van burgerlijkheid vaak niets anders was dan een
legitimatie om maar nergens voor te hoeven kiezen.
Ik wilde hem aan zijn verstand brengen dat een boek of een doek geen voorwaarde
voor geluk waren. Maar hoe verder ik met mijn verhaal vorderde, des te duidelijker
werd de afkeer die op zijn gezicht te lezen stond. ‘Jij moet gewoon eens naar een
goede psychiater,’ besloot Jacob, waarop hij zijn jas aantrok en het huis verliet.
Ik ging op mijn poef zitten en dacht na. Die ene zin van Jacob spookte
onophoudelijk door mijn hoofd. ‘Als ik wat maak, is dat het enige bewijs dat ik leef.’
Wat had ik gezegd? Ik had het gehad over legitimatie om maar nergens aan te
beginnen. Maar was die hele groentehandel geen vlucht voor het boek dat ik zou
schrijven? Ik wist dat het zo was, tegelijkertijd wist ik ook dat ik terug zou gaan naar
de winkel. Had ik mijzelf dan geestelijk opgeheven? Daar leek het wel op. Maar
maandagmorgen was alles weer vergeten en verkocht ik aubergines alsof ik nooit
anders gedaan had.
Marieke begon nu duidelijk avances te maken. In het begin had ik het niet door,
maar toen ze mij vroeg bij haar te blijven slapen, wist ik dat er geen sprake van een
misverstand kon zijn. Mijn logeerkamer lag tegenover de slaapkamer van Marieke.
Nadat haar vader om elf uur het licht uit had gedaan, wachtte ik nog een half uur
alvorens de gang over te steken. Lenig gleed ik bij haar onder de dekens en voelde
de warmte van haar lichaam. Langzaam kropen mijn vingers omhoog tot waar haar
donzige haardos in een steile afgrond liep. Ze voelde nat en glibberig. Het zout
prikkelde mijn tong. Via haar navel en tussen haar borsten door zocht ik een weg
naar haar mond. Ze proefde haar eigen ziltheid en stak haar tong diep in mijn mond.
Heftig kloppend gleed ik bij haar binnen. Haar gesmoord kreunen ging als snel over
in gehijg, waarbij haar grote borsten snel op en neer deinden. Even was ik bang dat
pa elk moment in de deuropening kon staan, een bijl boven zijn hoofd geheven.
Daarna liet ik mij gaan. Sneller en sneller ging het, een landschap vol wuivend koren
schoof voorbij. Nadat het wonder was geschied, bleef ik nog enige tijd in haar. Ik
durfde mij niet meer te bewegen. Schaamde ik mij soms? Maar waarom? We hadden
dit toch allebei gewild?
‘Het is zó mooi,’ verzucht ze. ‘Zo, hoe zal ik het zeggen, zó gevoelig allemaal. U
bent echt een groot schrijver, mijnheer Maanakker.’ ‘Jij bent mooi,’ denkt hij. ‘Jij
bent mooier dan het mooiste boek dat ik ooit zou kunnen schrijven. De
wereldliteratuur, het mocht wat.’ Niet wetend wat te zeggen tuurt hij de wanden af,
wanden vol boeken; honderden, duizenden boeken vol sublimatie, verbittering,
teleurstelling, onzinnige romantiek, heimwee naar de jeugd en andere sentimenten
waar je goed beschouwd niets aan hebt. En hij, Robert Maanakker, moet daar zonodig
nog een meter literatuur aan toevoegen.
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‘Ik kan niets anders, Ina.’ Ina Cremer, een eenentwintigjarige studente Bouwkunde,
kijkt hem met lichte verbazing in haar ogen aan. ‘U hoeft niets anders te kunnen,
mijnheer Maanakker. Het gaat u toch goed?’ Het gaat
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goed, denkt hij. Ik woon in een kast van een huis, de boeken vliegen de winkels uit,
mijn bankrekening is nog nooit zo hoog geweest. Goed, de uitgever heeft het dan
wel nodig gevonden om mij met mijn gekortwiekte armen in
de bladen te zetten met de tekst ‘geslagen maar niet verslagen’, maar een uitgever
moet tenslotte ook leven. En het is een goede beslissing geweest om Ina aan te nemen
als secretaresse nu ik zelf niet meer in staat ben mijn teksten te schrijven.
Ina schuifelt met haar ranke lichaam wat ongemakkelijk heen en weer in de fauteuil
die recht tegenover zijn armstoel staat en hij weet dat ze hiermee haar vertrek
aankondigt. Hij geeft haar het bandje met daarop de ingesproken tekst van het
volgende hoofdstuk van zijn nieuwe roman. ‘Kan je even krabben, het jeukt vreselijk
onder aan mijn rug.’ Hij voelt haar warme hand op zijn rug. Ze ruikt zoet. ‘Nee, nog
iets lager, ja dáár!’ Heerlijk, kon ze maar altijd zo zijn rug krabben. Maar weldra zal
ze vertrokken zijn en is hij voor minstens een week weer alleen met zijn dictafoon.
Is het verbeelding of laat ze haar hand met opzet langer op zijn rug rusten dan nodig
is? ‘Heb je de sleutel bij je?’ ‘Ik heb alles, mijnheer Maanakker. Tot volgende week.
Ik wens u een productieve week toe.’
Een briesende tijger houdt zich schuil achter zijn gulp. De pendule slaat vier uur.
Met zijn neus drukt hij de opnameknop van de dictafoon in en begint te spreken.
Na die eerste keer kregen de avonden een vertrouwd patroon. Een half uur nadat
haar vader naar bed was, kroop ik bij Marieke in bed en sloop een uur later weer
terug. Op een zondag stelde Marieke voor om een strandwandeling te maken. Van
haar vader mochten we de auto nemen. Hij ging niet mee. Scheveningen in augustus
werd bevolkt door een massa toeristen. Eigenlijk hou ik niet van volle stranden. Het
liefst wandel ik langs de zee in de winter, wanneer je aan de horizon dreigende
wolken ziet en slechts zo nu en dan in je overpeinzingen gestoord wordt door een
eenzame wandelaar die, diep weggedoken in zijn jas, een euvele poging doet de geest
te laten waaien. Niets is aangrijpender dan op een leeg terras, waar de eigenaar de
tafels en stoelen heeft laten staan, een kopje koffie te drinken. Een omgewaaide
parasol rolt, voortgestuwd door een forse wind, over de grond. Opwaaiend zand
zingt een droeve melodie tegen de glazen omheining. Zo niet in augustus, als je al
blij mag zijn nog een plaatsje te vinden zonder de eeuwige terreur van de veel te
hard spelende radio, de voetbal die elk moment in je gezicht terecht kan komen of
constant jengelende kinderen. Gelukkig vonden we zo'n plekje. Marieke had in haar
badkleding veel bekijks. Het was een mooie meid, stelde ik niet zonder trots vast.
Toch vroeg ik mij af hoe lang het nog kon duren. Liggend op mijn buik op een grote
badhanddoek gleed ik langzaam weg. De stemmen om mij heen werden
onverstaanbaar, gingen als een sonore golf in elkaar over. Heel in de verte hoorde
ik meeuwen krijsen en auto's claxonneren. Stemmen uit lang vervlogen tijden die
door elkaar heen krasten. Toen ik wakker schrok was de handdoek naast mij leeg.
Ik tuurde alle windrichtingen af, maar zag niets anders dan lijven in het zand en
lijven in het water. Strand had geen goede uitwerking op mij. Het deed mij te veel
denken aan zomers die voorgoed voorbij waren. Tegelijkertijd besefte ik dat alleen
het hier en nu telde. Wie constant in het verleden of de toekomst leefde, was eigenlijk
al dood. ‘Ik ben levend dood,’ sprak ik hardop. Een meisje dat enkele meters verderop
lag keek mij verwonderd aan. ‘Ik ben levend dood,’ zei ik nog harder terwijl
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ik haar bleef aanstaren. Marieke kwam met twee ijsjes. Ze gaf mij er een, kuste me
en zei dat ze van mij hield. Ik wilde plotseling naar huis.
Ina zit op haar vaste plek tegenover hem. Met de jurk in boerenbont-ruitje en haar
blonde haar in een rol tegen het achterhoofd, lijkt ze op een eigen
tijdse kruising tussen Brigitte Bardot en Grace Kelly. ‘U lijkt me niet erg gelukkig
vandaag,’ zegt ze terwiji ze hem strak aankijkt. Wat moet hij daarop zeggen? Dat
het leven wel erg karig wordt als je geen armen meer hebt? Dat je kansen op het
liefdespel dan wel erg klein zijn geworden? Dat het verdomd lastig masturberen is,
zonder armen? Kan je zoiets tegen een jong meisje zeggen, begrijpt ze dat? Hij vraagt
zich af wat Ina van hem vindt zoals hij daar tegenover haar zit. Zou zij ooit de liefde
kunnen bedrijven met een man zonder armen? ‘Ik voel mij eenzaam.’ Hij heeft vrijwel
direct spijt dat hij dit gezegd heeft, want als er iets is waar hij een hekel aan heeft,
dan is het wel medelijden. Het is te laat. ‘Het is natuurlijk heel erg dat u uw armen
kwijt bent. Maar u sluit uzelf ook wel op in dit huis, laten we eerlijk zijn. U zou er
eens wat meer uit moeten gaan. Bijvoorbeeld naar avonden voor alleenstaanden of
zo.’
Hij staat op en loopt naar het raam dat uitzicht biedt op de tuinen achter het huis.
Ina mag zijn tranen niet zien, hij wil geen medelijden. Dan voelt hij haar hand op
zijn schouder. In een ruk draait hij zich om en wil haar omhelzen. Maar waarmee?
Woest drukt hij zijn lichaam tegen haar aan. Ze doet verschrikt een paar passen naar
achteren. Zo blijven ze, nog geen twee meter van elkaar verwijderd, enige tijd staan.
‘Het spijt me, ik...’ ‘Het geeft niet, ik kom volgende week weer.’
Lieve Ina. Als je dit hoort, ben ik er niet meer. Ik heb mij vanmorgen door de intercity
Amsterdam - Rotterdam te pletter laten rijden. Ik heb geen zin in gezellige
dansavondjes voor alleenstaanden. Zulke avondjes zijn al een verschrikking als je
nog in bezit bent van al je ledematen. Pro forma word je door iedereen geaccepteerd,
maar aan het einde van de avond ga je alleen naar huis. Het bewijst maar weer eens
op een prachtige manier hoe de maatschappij alles wat maar enigszins afwijkt, subtiel
maar beslist de nek omdraait. Toen ik nog wel twee armen had, werden mijn boeken
veroordeeld omdat ze opruiend, smerig of subversief werden bevonden. De
rechercheurs die ik na de aanslag aan mijn bed kreeg, hadden het liefst gezien dat
de bom mij meteen om zeep had geholpen. Ik hoop dat ik ze met mijn zelfmoord
alsnog een plezier heb kunnen doen. In dit land mag je geen talent hebben, over een
jaar of tien is dat bij wet verboden. De middelmaat regeert en zal wel vertellen wat
goed is voor het volk. Maar goed, ik ben in ieder geval verlost van het wekelijkse
praatje met de minister-president. Nu even over wat goed is voor jou. Ik laat je alles
na: het huis, mijn vermogen en de royalty's van mijn werk. Mijn nieuwe boek is af.
Laat het nog maar een jaar of tien in een kluis liggen, dan beur je meer tegen die tijd.
Voor alle details kan je terecht bij mijn notaris, het adres ligt naast de dictafoon.
Welnu Ina, dat was het. Maak wat van je leven. Robert.
Paul van der Schoor
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Aforismen
Ook in mijn volgend leven wil ik graag aan het eind van de voedselketen staan.
Nederland, vergaderland. Sinds jaar en dag beginnen al mijn nachtmerries met een
stem die zegt: ‘Stilte alstublieft. We gaan beginnen.’
Wie zijn kinderen voor het eerst alleen naar buiten laat, haalt meteen de wereld
binnen.
God heeft de mens niet verlaten. Hij is slechts even sigaretten halen in een ander
heelal.
Het meest slagvaardige parlement aller tijden vind ik nog steeds Napoleon.
In een donker steegje heb je niets aan een verlichte geest.
Een oceaan is waar een zee te water raakt.
In een echt zware Tour de France komt de bezemwagen als eerste over de finish.
Mensen die niet roken doen dat om zichzelf een houding te geven.
Verongelijkte NSB'er: goed, ik was fout. Maar alleen in de oorlog.
Hoe meer Melkertbanen, hoe meer Nederland verandert in een conciërgestaat.
Kees Versteeg
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The Street-fighting Year
3 november 1995 - 7 augustus 1996
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De eerste subsidieaanvraag
Op 3 november 1995 werd Stichting Passionate opgericht. Na enkele maanden van
voorbereiding werd er een bestuur geformeerd dat voornamelijk uit oud-studenten
bestond die Heemskerk via het Rotterdamsch Studenten Gezelschap kende. Een
sympathieke notaris in de Hoeksche Waard werd bereid gevonden om gratis onze
statuten te bekrachtigen.
Twee maanden na de oprichting werd een subsidieaanvraag van 7.000 gulden bij
de Rotterdamse Kunststichting (RKS) ingediend. Ik had liever 30.000 gulden
aangevraagd maar had me uiteindelijk bij de meerderheid in het bestuur neergelegd.
De aanvraag ging vergezeld van een overzicht van het handjevol perspublicaties van
het tijdschrift en het decembernummer van 1995. Op 31 januari ontvingen wij een
brief van de toenmalige adjunct-directeur van de RKS, Peter van Agteren, die ons
het volgende schreef: ‘De sectie letteren heeft negatief over uw aanvraag geadviseerd.
Zij is van mening dat het tijdschrift niet het karakter heeft van een serieus literair
podium en dat Stichting Passionate zich tevreden stelt met het lage niveau van de
bijdragen aan het tijdschrift. In de aanvraag wordt gesteld dat Stichting Passionate
dit zelf al heeft gesignaleerd, maar dit vormt voor de sectie geen argument om
vertrouwen te krijgen in het toekomstige literaire belang van het tijdschrift.’ Het
rapport van de verantwoordelijke RKS-medewerker, Melchior de Wolff, was nog
vernietigender: ‘In dit van noodlijdende tijdschriften vergeven land zou Stichting
Pa$ionate zich om te beginnen moeten bezinnen op het essentiële verschil dat er
bestaat tussen een schoolkrant en een serieus literair podium. (...) Men tracht zichzelf
moed in te spreken, door bijvoorbeeld in de begeleidende brief te schrijven dat men
op de goede weg is en dat zulks al werd gesignaleerd door Margot Engelen (in NRC
Handelsblad [red]). Dat is alleen geen argument.’ Geen oordeel om vrolijk van te
worden, al zagen we van het dollarteken in onze naam wel de humor in.

Verontwaardiging in de stad
Met een mogelijk negatieve reactie op onze aanvraag was terdege rekening gehouden,
al waren we wel verbaasd over de provocerende toonzetting. Wellicht beïnvloed
door de paranoia van Van der Schoor en het wantrouwen van Brus hadden we een
strategie ontwikkeld, waarin we twee wegen zouden bewandelen. Bestuursvoorzitter
Martin Borsboom zou samen met jurist Heemskerk de procedurele kant van de zaak
voor zijn rekening nemen, terwijl ik een publiciteitscampagne zou organiseren. Die
campagne bestond er uit om de publieke opinie te mobiliseren en de sympathie van
in Rotterdam woonachtige auteurs voor Passionate te winnen. Zo verscheen er op 1
maart '96 een solidariteitsnummer waarin naast onze vaste schrijvers ook Jana
Beranová, Manuel Kneepkens en Frans Vogel publiceerden. In het aprilnummer
volgden bekende Rotterdammers als Carrie en J.A. Deelder.
Op de cover van het maartnummer was een sticker met de tekst ‘afgekeurd’ geplakt.
Daarnaast verstuurde ik tientallen persberichten en startten we een brievenactie op
de opiniepagina van het Rotterdams Dagblad. De eerste brief was van mij namens
de stichting en de redactie, de paar brieven daarop van medewerkers van Passionate,
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waarvan sommige onder pseudoniem. Zo verzond Heemskerk een brief namens zijn
buurman waarin hij aangaf waar het blad te koop was. Twee dagen later stond er een
brief van ene M.V. Zolandt in het Rotterdams Dagblad. ‘Ik koop Passionate trouw
iedere maand bij Van Gennep. Rotterdam heeft zeker een kans om zich op literair
gebied te onderscheiden. Ga zo voort!’ Daarna verschenen er een paar brieven
waarvan we bij
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‘Literaire’ rel ontstaan rond weigering RKS-subsidie maandblad Passionate
Beginnende schrijvers boos in de pen tegen ‘arrogante, elitaire
technocraten’

ROTTERDAM - ‘Afgekeurd’ meldt de sticker op het voorblad van het
laatstverschenen Rotterdamse literaire maandblad Passionate. Daarboven de
afdruk van een wolvepoot als een soort officiële bezegeling van dat standpunt.
De sticker is er echter niet door een of andere ambtelijke instantie opgeplakt,
maar door de makers van Passionate zelf. Uit protest. Want ze zijn boos, op de
RKS, de Rotterdamse Kunststichting. En vooral op Melchior de Wolff (vandaar
de wolvepoot) van de sectie letteren van de RKS. Die sectie letteren heeft het
namelijk bestaan een 7.000 gulden grote subsidie-aanvraag van de makers van
Passionate af te wijzen. De sectie letteren bestaat uit Eva Cossée, Arjan Peters,
Christine Brakman, Stefan Saaltink en Melchior de Wolff zelf. Dit gezelschap is van
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mening dat tijdschrift Passionate niet het karakter heeft van een serieus literair podium,
en dat de stichting Passionate ‘zich te zeer tevreden stelt met het lage literaire niveau
van de bijdragen aan het tijdschrift’. ‘In de aanvraag wordt gesteld dat stichting
Passionate dit zelf al heeft gesignaleerd’, meldt de RKS verder, ‘maar dit vormt voor
de sectie letteren geen argument om vertrouwen te krijgen in het toekomstige literaire
belang van het tijdschrift’. De afwijzende brief kwam keihard tegen het zere been
van de Passionatelingen. Zij zijn van mening dat het blad wel degelijk literaire waarde
heeft. En enkele van de in Passionate schrijvende personen hebben meerdere malen
hoog opgegeven van hun literaire kwaliteiten. Voor hen kwam de klap extra hard
aan.

‘Arrogant’
In zijn column in het laatstver-schenen nummer van Passionate gaat Giel van Strien
flink te keer tegen RSK-medewerker Melchior de Wolff. Hij verwijt hem gebrek aan
realiteitszin, elitair gedrag en arrogante technocratie. ‘Het gaat de RKS er niet om
ideeën die in de stad leven te stimuleren, aan te sluiten bij bestaande initiatieven, of
podia die hebben aangetoond levensvatbaar te zijn financieel te steunen. Het gaat de
RKS er überhaupt niet om zich bezig te houden met wat er in de stad leeft’, aldus
Van Strien. Volgens hem beschouwt de RKS de Rotterdammers als een stelletje
luidruchtige havenarbeiders die door de sectie letteren een beetje beschaving moet
worden bijgebracht.
En verderop: ‘U kunt zich voorstellen wat een commotie het geeft wanneer een
groepje jonge mensen een eigen blad begint uit te geven. En met hun naieve brutaliteit
hebben ze dan ook nog het lef om subsidie aan te vragen: het astronomische bedrag
van 7.000 gulden. Alsof ze niet wisten dal alles in Rotterdam geïnitieerd wordt door
de commissie De Wolff.’

Modder gooien
De Passionate-makers zijn extra boos omdat het op initiatief van de gemeente
Rotterdam opgezette tijdschrift ‘Transito’, onder redactie van Rien Vroegindewey,
wèl subsidie kreeg, namelijk 20.000 gulden voor het maken van een proefnummer.
Terwijl daar de kwaliteit niet eens van gemeten kòn worden omdat het nog niet
bestond, klagen de Passionate-makers. ‘Dit gooien met modder geeft enigszins de
sfeer van wellevendheid aan waarmee de redactie van Passionate opereert’, reageert
Melchior de Wolff stijfjes. ‘En uit allerlei brieven krijg ik de indruk dat het hier niet
om een verheven gezelschap gaat. Als dit gooien met modder doorgaat houd ik het
voor gezien, dan stop ik met de discussie.’ Volgens De Wolff heeft de sectie letteren
Passionate zorgvuldig gewogen en te licht bevonden. ‘Het kwaliteitsniveau is niet
goed genoeg. Criteria? Er bestaan geen criteria voor kwaliteit, want dat zou het einde
van de kunst betekenen. We hebben het blad gelezen en vergeleken met andere
literaire bladen. We hebben met alle kennis die we hebben het blad gewogen, en
gekeken of het wat aan bestaande bladen toevoegt. En we hebben gezien hoe mager
het is, of hoe slecht.’ En reagerend op het argument van de Passionate-makers dat
bekende personen als Manuel Kneepkens, Frans Vogel en Jana Beranová ook in het
blad schrijven: ‘Bekendheid is op zich geen criterium, en geen bewijs van literair
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belang.’ De Passionate-makers laten het er niet bij zitten. Zij dienen een bezwaarschrift
in bij de RKS tegen haar beslissing. Dat wordt met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid afgewezen Een van de laatste beroepsmogelijkheden wordt
gevormd door een beroepscommissie van raadsleden, en daar vestigen de
Passionate-makers al hun hoep op.

De Volkskrant, 5 april 96
Hoe Amsterdams is Rotterdamse kunst?
Toen de dichter Manuel Kneepkens, fractievoorzitter van de Stadspartij in Rotterdam,
onlangs in de Volkskrant zijn mening werd gevraagd over de ambitie van Rotterdam
om culturele hoofdstad van Europa te worden in 2001, fulmineerde hij tegen het
kunst- en cultuurbeleid in zijn stad. ‘Een veelbelovend collectief van jonge dichters
vroeg zevenduizend gulden. Ze kregen helemaal niks. Rotterdam telt lief zes
ambtenaren voor de dichtkunst. En hoeveél dichters hebben we nou helemaal?’
Passionate - of Passionate, zoals ze zelf schrijven - heet het literaire maandblad
van de zeven jonge dichters die niks kregen. Na een jaar ‘proefdraaien’ bestaat het
blad nu ruim één jaar in de vorm zoals het vanaf vandaag weer vers in de
(Rotterdamse) boekhandel ligt: een stevig cahier met veel poëzie en korte verhalen,
van onbekende, jonge schrijvers en een enkele bekende, zoals Jana Beranová,
Kneepkens en Frans Vogel.
In januari werd bij de Rotterdamse Kunst Stichting een subsidieaanvraag ingediend:
zevenduizend gulden, te besteden aan drukker, distributie en publiciteit. Na enige
weken was de afwijzing binnen: de RKS-commissie vond het literair gehalte van het
blad niet voldoende. Passionate diende een bezwaarschrift in tegen de beslissing en
wacht op antwoord.
In het Rotterdams Dagblad verscheen afgelopen weken een stroom brieven over
de kwestie RKS-Passionate. Columnist Rien Vroegindeweij deed nog een duit in
het zakje door de de RKS ervan te verdenken ‘Amsterdamse maatstaven’ te hanteren
voor de kwaliteit: in de sectie Letteren zou sinds jaar en dag geen Rotterdammer te
bekennen zijn. ‘Er zit niemand in die weet wat er in literair Rotterdam leeft.’
Melchior de Wolff, stafmedewerker literatuur van de RKS, wil benadrukken dat
de RKS een Kunst Stichting is en geen Rotterdamse-Kunst Stichting - ‘dan zou ik er
helemaal niet willen werken’. Hij wil over ‘Paparagrafionate’ weinig zeggen, ‘het
berust onder de rechter’. Dat hij gezegd zou hebben dat het bezwaarschrift ‘kansloos’
is, ontkent hij. ‘Ik heb de hoofdredactie gezegd dat het niet op mijn weg ligt om haar
aan te moedigen.’
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elkaar informeerden welke medewerkers daarachter schuilgingen, totdat we beseften
dat er sprake was van oprechte verontwaardiging in de stad.
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat mijn openingscolumn in het protest-nummer
verre van consistent was. In mijn verontwaardiging en de behoefte deze te ventileren
passeerde een handvol onderwerpen de revue, waar er één meer dan voldoende was
geweest. Toch miste deze ‘In den beginne’ zijn uitwerking niet. De meeste impact
had waarschijnlijk een artikel in De Havenloods, dat met vette letters ‘Beginnende
schrijvers boos in de pen tegen “arrogante, elitaire technocraten”’ kopte. Het citaat
in de kop was afkomstig uit mijn column, die ook elders in het artikel werd
aangehaald. Bij het artikel was een foto afgedrukt die tien medewerkers van Stichting
Passionate toonde voor de burelen van de RKS. De journalist van De Havenloods
paste hoor en wederhoor toe en had ook De Wolff van de RKS geïnterviewd. ‘Dit
gooien met modder geeft enigszins de wellevendheid aan waarmee de redactie van
Passionate opereert,’ reageerde deze.
Overigens greep de journalist de gelegenheid te baat om zijn twijfels te uiten over
het literaire talent van Van der Schoor. Blijkbaar was hij geïrriteerd geraakt door de
vele malen dat hij Van der Schoor over diens toekomstige publicaties had horen
spreken, zo bleek uit de volgende passage: ‘En enkele van de in Passionate schrijvende
personen hebben meerdere malen hoog opgegeven van hun literaire kwaliteiten. Voor
hen kwam de klap extra hard aan.’
Andere artikelen volgden, waaronder een reactie van dichter en gemeenteraadslid
Manuel Kneepkens. Op 13 maart 1996 zei hij in een interview in de Volkskrant het
volgende over de kwestie Passionate: ‘Een veelbelovend collectief van jonge dichters
vroeg zevenduizend gulden. Ze kregen helemaal niks. Rotterdam telt liefst zes
ambtenaren voor de dichtkunst. En hoeveel dichters hebben we nou helemaal? Het
kunst- en cultuurbeleid hier draait alleen maar om holle vaten. Schop ze verrot!’ Niet
veel later publiceerde werderom de Volkskrant een kort artikel over de kwestie onder
de titel ‘Hoe Amsterdams is Rotterdamse kunst’, waarin De Wolff sprak van het
tijdschrift ‘Paparagrafionate’.
Plotseling leek heel literair Rotterdam met de sectie letteren van de RKS overhoop
te liggen. De auteurs Jana Beranová en Theo Verhaar hadden eveneens na
subsidieafwijzingen bezwaarschriften ingediend, Rien Vroegindeweij onderhield
een onvriendelijke briefwisseling, Niels Hansson van Stichting Weerwoord deelde
mij mede dat hij ‘al jaren oorlog voerde’ en ook andere auteurs en organisaties lieten
zich tijdens informele ontmoetingen weinig vleiend uit over het letterenbeleid van
de RKS.
In die atmosfeer vernam ik dat er in Rotterdam een Letterenoverleg in het leven was
geroepen. Vertegenwoordigers van literaire of aanverwante instellingen kwamen in
de Centrale Bibliotheek bijeen om hun gezamenlijke belang te definiëren en collectief
het lokale letterenklimaat te stimuleren. Ik belde een dag van tevoren met één van
de initiatiefnemers ‘of hij er bezwaar tegen had dat Stichting Passionate ook bij de
bijeenkomst aanwezig zou zijn?’ Dat had hij niet want ieder nieuw initiatief droeg
alleen maar bij aan een versterking van het letterenklimaat
Zo zaten Martin Borsboom, Bert Heemskerk en ik een dag later in het
Letterenoverleg tegenover RKS-medewerker De Wolff. Het was, zeker in onze
beleving, een vrij absurde bijeenkomst. Terwijl we informeel al de nodige steun
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hadden ontvangen, was het conflict van Passionate met de RKS een non-issue op de
vergadering. Er werd overal over gesproken behalve over datgene wat naar ons gevoel
het letterenoverleg beheerste.
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Niet veel later wijdde Vroegindeweij zijn column in het Rotterdams Dagblad aan
Passionate. Daarin brak hij een lans voor ons tijdschrift. ‘Naar mijn idee zou de RKS
of een andere instelling Passionate financieel moeten steunen. Redactie en
medewerkers zijn weliswaar niet de genieën waar ze zichzelf in de interviews voor
houden, maar de RKS zou toch moeten weten dat er veel zaad nodig is om kwaliteit
te kweken,’ aldus Vroegindeweij.

De hoorzitting
Intussen hulde de RKS zich in stilzwijgen. Dit uitblijven van een reactie konden we
niet anders interpreteren dan een bewuste strategie van de RKS om de heikele kwestie
vooruit te schuiven. Uiteindelijk ontvingen we een uitnodiging voor een hoorzitting
op 7 juni. De beroepscommissie bestond uit twee medewerkers van de RKS, onder
de leiding van een externe voorzitter, terwijl de twee partijen waren vertegenwoordigd
door De Wolff en wederom Bert Heemskerk, Martin Borsboom en ik. Gedurende
de zitting was het met name Borsboom die het woord voerde. Voor Heemskerk en
mij was de bijeenkomst dusdanig beladen dat we niet in staat waren voldoende
distantie van de zaak te nemen om een effectieve inbreng te hebben. Er had iemand
gezegd dat we een lelijk kind hadden gebaard en daar waren we woedend over. Pas
later leerden we te accepteren dat je onmogelijk een perfect kind op de wereld kan
zetten en dat je het jaren moet opvoeden voordat het op eigen benen kan staan.
Ons bezwaarschrift was gebaseerd op het elementaire rechtsprincipe ‘dat gelijke
gevallen gelijk behandeld moeten worden’. De RKS had namelijk in dezelfde periode
wel een startsubsidie gegeven aan Transito, een literair-cultureel periodiek over
Rotterdam. Dit tijdschrift was er mede gekomen op initiatief van de toenmalige
burgemeester van Rotterdam, Bram Peper, en had duizenden guldens ontvangen voor
het uitbrengen van een nulnummer. De Wolff had blijkbaar niet durven of kunnen
ingrijpen, of was de mening toegedaan dat Transito wel levensvatbaar was. Hoe het
ook zij, als de afwijzing van de RKS steunde op het gebrek aan kwaliteit van
Passionate, hoe kon zij dan subsidie geven aan een blad dat nog nooit was verschenen
en waarvan de kwaliteit dus niet meetbaar was? Met dit argument was het pleit
eigenlijk al beslecht, al bleek hier tijdens de hoorzitting niets van. De Wolff en wij
voerden een loopgravenoorlog, terwijl de externe voorzitter de indruk wekte niet
meer ambities te koesteren dan de ontvangst van zijn presentiegeld.

Bezoek aan het stadhuis
Dat burgemeester Peper betrokken was bij de oprichting van Transito was voor mij
niet nieuw. Al in december 1994 was er een artikel in het Rotterdams Dagblad over
ons blad verschenen met als kop ‘Peper zoekt een tijdschrift, intussen bloeit
Passionate’. Hierin werd de oprichting van Transito aangekondigd, terwijl de journalist
op sympathieke wijze over ons gekopieerde blaadje had geschreven. Maar nu Transito
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daadwerkelijk was verschenen en wij in de clinch lagen met de RKS besloot ik Peper
het juninummer van Passionate met een kort begeleidend briefje te sturen. Enkele
dagen later belde zijn secretariaat met de mededeling dat de burgemeester een afspraak
wilde maken.
Een paar weken later bezochten penningmeester Jack Kuyt en ik het stadhuis.
Door de vakantieperiode waren er geen andere redacteuren beschikbaar en wellicht
was het niet onverstandig om bij een noodlijdende organisatie de penningmeester
naar voren te schuiven. Het bezoek aan de burgemeester duurde een uur, waarbij
Pepers voorkeur voor letteren en politiek perfect
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bleek aan te sluiten bij mijn ambitie met Passionate en mijn achtergrond als
politicoloog. Drie jaar daarvoor was ik afgestudeerd op de ideologische crisis van
de PvdA en mijn kennis van de sociaal-democratie en haar belangrijkste denkers en
auteurs kwam me nu goed van pas. Daarnaast was ik op de hoogte van Pepers verleden
als ghostwriter voor premier Den Uyl en andere prominenten binnen de PvdA. Hij
vertelde honderduit over de stukken die hij had geschreven en gepubliceerd, waarbij
hij mij regelmatig de kans gaf om aan mijn colleges politicologie te refereren.
Op het einde van het gesprek kwam hij ter zake. Hij nam ons juninummer in de
hand, bladerde het door en vroeg: ‘Hoeveel kost dit nou?’ ‘Zeshonderd gulden,’ zei
ik. Hierop gaf hij z'n secretaresse opdracht om 1.200 gulden naar onze
stichtingsrekening over te maken, zodat we in ieder geval gedurende de zomer konden
blijven verschijnen.

Geen weg terug
Wederom was het stil geworden rondom de RKS. De dagen verstreken zonder dat
de beroepscommissie van de kunststichting tot een uitspraak kwam. Ik pakte mijn
rugzak en vertrok naar de Balkan omdat ik niet weer een zomer zonder vakantie
wilde. Heemskerk had de zaak goed bestudeerd en verzond eind juli een
ingebrekestelling aan de RKS en diende tevens een klacht in bij de Ombudsman van
de gemeente Rotterdam. Veenstra had hierover een persbericht geschreven dat
tegelijkertijd werd verzonden. Toen Vrij Nederland bij de Ombudsman naar de zaak
informeerde, kwam de zaak in een stroomversnelling. Terwijl ik mij ergens in Albanië
bevond, ontving de stichting op 7 augustus een brief van de RKS met de mededeling
dat er een subsidie van 7.000 gulden was toegekend. Toen ik na mijn vakantie het
secretariaat van de burgemeester belde om te bedanken voor het geld, kreeg ik een
onverwacht antwoord: ja, er was inderdaad bij de RKS geïnformeerd hoe het nu
precies zat met die subsidie voor Passionate. Terwijl ik natuurlijk doelde op die 1.200
gulden die een paar weken daarvoor gestort waren.
Objectief gezien had RKS-medewerker Melchior de Wolff gelijk dat Passionate
in december 1995 onvoldoende literaire kwaliteit bezat. Maar dat was natuurlijk
maar een deel van het verhaal. Veel essentiëler was dat er sinds vele jaren eindelijk
weer eens een initiatief was dat tot een volwaardig literair tijdschrift uit Rotterdam
zou kunnen uitgroeien. Als onze aanvraag gewoon was gehonoreerd hadden we
minder moeite gehad om met de kritiek van De Wolff om te gaan. Toen de teerling
eenmaal geworpen was, het conflict op straat belandde en beide kampen hun stellingen
betrokken, was er geen weg meer terug. De Wolff had dan ook gelijk dat er met
modder werd gegooid, waarbij ik zonder meer de hoofddader was. Mijn situatie bood
mij echter ook weinig keuze. Ik was gestopt met werken, leefde van een uitkering,
had alles in dienst gesteld van Passionate. Mijn huis was veranderd in een
redactieruimte en bestuurskamer, ik stopte meer geld in het blad dan ik eigenlijk kon
missen, fietste met enkele medewerkers door de hele stad om het blad te bezorgen
en belde stad en land af om steun voor Passionate te werven, zonder hiervoor zelfs
maar onkostenvergoeding te ontvangen. Ik had mezelf twee jaar de tijd gegeven en
zou dan plotseling worden gedwarsboomd door een letterenmedewerker in een ivoren
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toren, die nota bene een aangenaam salaris ontving voor het torpederen van
initiatieven.
Giel van Strien
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Aangaande de boekhouder
Vannacht, zoals voorzegd
werd ik berekend
ziekte en liefde werden meegeteld
ook de namen door mij veracht
dat een vriendschap was voorgewend
werd aarzelend geschrapt
de ander leefde in de dunne waan
die niet te wegen valt
wel werd mij achteloos meegedeeld
dat de groeven van haat
in mijn bleek en vormelijk gelaat
de doorslag zouden geven.
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D-Day
ik heb herdacht vannacht
de nog warme leugens in mijn leven
hoe het was en worden zou
wie ik ontkende in de ander
dat ondanks goocheldoos en tapdance
allen waren opgehaald
behalve Killroy de rechtvaardige
nog levend ergens tussen de mensen
zo werd het lichter en lichter
en steeds gewichtiger klonk Wagner
Lieve Weduwe van maan en sterren
wat moest U om mij lachen
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Een woord van troost
In schraal licht zie ik mongoloïde mannen
dansen dwars door opgehoopt herfstblad.
En hoor als slachtoffer van een middelmatige droom
weer de roestige stem van neef Frans herhalen:
vlug een zakdoek, mijn oog loopt leeg!
Ook de rottende mol in het gras bij Haamstede
is reeds na 3 weken verworden tot een
humusachtige vlek.
Zo vallen de scherven tezaam en verheft zich
een spiegel tegen het bewasemde gelaat waarvan
ik zwijgend zeg:
Lieve dood, kom morgen even langs en neem toch
maar je boodschappentasje mee.
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Kilobyte
hoor! de dag fluistert al met z'n eerste licht
als een rat trippelt hij omzichtig door het huis
en blaast het stof van mijn verstard gezicht
voor de zoveelste keer opgestaan uit de doden
het stil bestel zet zich soepel in beweging
met het wachtwoord nog slapend in mijn mond
sleurt een kapo van de elektronische S.S.
mij terug naar het kilobytegewricht
Heer, o Heer, neem terug mijn armzalig leven
Uw arme Job met psoriasis en 2 zwemdiploma's
en laten we een beetje praten in Uw schemering
zoals het vroeger was, Wij met z'n Vieren

Henk Houthoff
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Nachtschade
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Scène 1: Voortuin, warme zomerochtend. Het beeld wordt gevuld met het kadaver
van een mus. Het vogeltje ligt dood in de voortuin. Zomaar, er is geen reden geweest
voor zijn gewelddadige dood. Met een ontwrichte nek vult hij bij wijze van laatste
passieve daad het beeld. Een frisse bries doet de donsveertjes even trillen. Maar de
rust is schijn. De huichelachtige vrede tart het beeld en doet de camera van schrik
achteruit deinzen. Zo komt steeds meer in beeld. Het huis waaraan de tuin grenst
treedt naar voren. Het is een gewoon huis. Niet mooi, niet groots of bijzonder, maar
aantrekkelijk in zijn eenvoud. Alles is rustig hier. De straat, de huizen, de perkjes.
De dag is mooi, kon beter, maar het is wel goed zo. Om ons heen gebeurt van alles,
maar we hebben er geen weet van en de muren weigeren te splijten om ons al wat
er binnen gaande is te tonen. Geluiden komen ons wel tegemoet. Ze kruipen uit de
half openstaande ramen. Een radio murmelt: oorlogen, files en weerberichten. Ergens
klinken opgewonden kinderstemmetjes. Er is een hond. Er is muziek. Sober
snaargestrijk. Het kietelt de lucht en zal mijlen ver onherstelbare ravage aanrichten.
Maar waar precies weet niemand. De dag ontwaakt. Waarom kan het niet altijd zo
zijn? Het groen staat erbij alsof het gisteren nog hevig heeft gevreeën met een lekker
zomerbuitje. Een kortstondige verhouding met de naakte elementen der natuur, spelen
met de borsten van moeder aarde, haar heupen, haar wimpers, want op zo'n moment
wil je niets liever dan je handen in de aarde steken, een stuk hout omklemmen, buiten
lopen zonder dat daarvoor een reden is. Je wilt de hand vasthouden van zomaar
iemand, van een vreemde, maar het hoeft niet per se. Alles is goed op zo'n moment
en dat wil je graag houden en je wilt vrezen voor het verlies ervan. Je koestert je
angst. Het maakt je verliefd. En het groen om je heen ziet er fris uit, alsof het gisteren
nog geregend heeft, en wanneer het iedere dag lijkt alsof het de dag ervoor nog
geregend heeft, ja dan weet je dat alles goed is.
Scène 2: Pleintje in de stad, sidderende zomermiddag. Overal is bezigheid. Ginds
staan de marktkraampjes. Er klinkt hoempapamuziek achter de winkels en huizen.
Mensen lopen schaars gekleed over straat. De tassen vol. De hoofden leeg. Een ijsje
ligt op de stenen. Het smelt. Een kind huilt. Valse beloftes van de moeder galmen
tussen de gevels door. Ze heeft de arm van haar kindje steviger vast dan goed is. Het
doet pijn. Een oude vrouw met ingevallen gelaat voert stukjes brood aan de vogeltjes
om haar heen. Een meisje in een wit rokje met blauwe strepen en een rood lint in
haar haren springt touwtje. De hoempapamuziek sterft weg. Bij het drinkfonteintje
staat een aantrekkelijke vrouw met een donkere zonnebril en een doorschijnende
blouse. Haar borsten zijn als gerezen witbroden. Zij wordt gade geslagen door een
man, gekleed in een gedistingeerd donkergrijs kostuum, die gezeten op een bankje
de voorbijbaggerende menigte bekijkt. Naast hem staat een grote bruine koffer. De
man is op doorreis, nee, hij is weggeweest en is nu weer terug. Of hij is niet
weggeweest en heeft hij het ouwe lor misschien wel net gekocht bij één van de
kraampjes. Een weemoedig cellospel weerklinkt. Temidden van alles stort een man
inéén. Hij stak het pleintje over, was niets meer dan een schim in de menigte.
Figuratie. Maar nu, hartinfarct... hersenbloeding... botulisme... verricht hij een daad
die de wereld een seconde lang doet stilstaan. Dat ene ogenblik. Maar niemand die
iets merkt. Niemand die iets laat blijken. Zelfs de camera is weigerachtig en wil niet
echt inzoomen. Duizeligheid... dronkenschap... aanstellerij... De man kronkelt, strekt
zijn arm uit, zijn lippen vormen enkele woorden die alleen voor hem een speciale
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betekenis hebben. Ons zeggen ze niks. We willen er ook niets mee te maken hebben.
Enkele
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meters weet hij kruipend af te leggen. Zijn hoofd rust op de tegels. Zijn ledematen
trillen. Angstaanval... levensarmoede... epilepsie... Het kleine meisje is gestopt en
komt nieuwsgierig naderbij gelopen. Met precisie bevoelt ze de man op alle vitale
plaatsen. Ademwegen, pols, halsslagaders, kruis. Dan knielt ze neer bij zijn benen,
knoopt het touw om zijn voeten en sleept hem het plein af. Inmiddels is de man op
de zitbank opgestaan en loopt langzaam op de vrouw bij het fonteintje af. Vlak achter
haar blijft hij staan. Nog eenmaal kijkt hij naar de stralende lucht boven hem. Dan
grijpt hij haar beet, omhelst haar innig en kust haar, en laat dan zijn handen in haar
blouse verdwijnen. Dankbaar loopt hij terug naar het bankje. Een oud vrouwtje strooit
broodkruimels naar de vogeltjes. In de verte klinkt hoempapamuziek.
Scène 3: Verlaten schoolplein, smorende zomernamiddag. Het verlaten schoolgebouw
met de planken voor de ramen en het agressieve onkruid dat alles overwoekert tart
iedere beschrijving. Het zal ook niet beschreven worden. Iedere poging daartoe is
zinloos, al even zinloos als de pogingen er binnen te geraken. Er zijn daar vreselijke
dingen gebeurd. Dingen waarvan men niets meer wil weten. Dingen die daar hun
sporen hebben achtergelaten, die tijd nodig hebben om tot rust te komen, om te
vervluchtigen, daar in de duistere hallen van het gebouw. Het was op de kop af drie
jaar geleden. Die dag. Er klonken honderden onderdrukte stemmen. Het regende.
Het cement werd week. De stenen in de muren, zij - ach, de gedistingeerde man in
het nette grijze kostuum loopt met de nogal zware koffer langs het schoolplein. Hij
zweet als een otter. Een ogenblik lang staat hij stil. Fel witte flitsen zijn te zien vanaf
een struik nabij het plein. Het zijn de blonde haren van het touwspringende meisje.
Met iedere sprong komt zij een stukje naar voren zodat ze uiteindelijk geheel achter
de struik vandaan is gekomen. De man zet zijn koffer op de grond en kijkt om zich
heen. De camera draait en draait. Helemaal om zijn as. Ook hij is nieuwsgierig. De
idyllische omgeving, de rust die heerst, een wat vreemd ogenblik waarop de seizoenen
in elkaar over lijken te gaan. Nu staat er aan de overkant op de stoep die langs de
grote haag loopt een celliste. De klanken die zij produceert hebben iets sobers. Het
is het soort weemoed dat je doorgaans alleen in flessen kunt vinden, 0,7 liter, 40%
vol. De camera zwenkt verder en de man komt weer in beeld. Hij staat gebogen over
het roerloze lichaam van het meisje. Het springtouw kruipt door zijn vingers. Hij
weifelt. Dan laat hij het touw vallen en opent hij zijn koffer. Met bruuske gebaren
lepelt hij de inhoud naar buiten. Bezinning bezinning bezinning. Al het overige volgt
na het eerste. Deze man is zo iemand die zijn eigen bezittingen verafschuwt. Een
koffer vol noodzakelijk kwaad. Enkele overhemden, sommige nog in verpakking,
twee stropdassen, een pantalon, twee oude met modder besmeurde bergschoenen,
een stapel boeken1, een Mariabeeldje van keramiek, een pluche beer waarvan het
buikje is opengereten, een frituurpan vol knikkers, prullaria, een pot nachtschade,
bezetenheid, voorvoegsels, aanhangsels, gedachten-kronkels, ergernis, weelde, een
flinke hagelbui, een plastic kindergitaartje. De man pakt het instrument stevig bij de
hals beet en loopt ermee naar het meisje. Enkele valse melodieën. Dan haalt hij vol
uit en uit en uit totdat alle bewegingen zijn weggeslagen. De zon schijnt. Hij sluit
1

Allemaal erotische literatuur. De Verboden beelden van Paul Nougé, De Zonne-anus van
George Bataille, Het oog, De Sade's brieven. Maar ook erger. Dingen die... aantekeningen,
eigen manuscripten, veelal nauwelijks leesbaar.
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zijn ogen en een ogenblik lang luistert hij naar zijn eigen ademen en de nagalm van
de sla
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gen. Dan tilt hij het gehavende lichaam van het meisje op en laat het in de koffer
glijden. Pakt koffer op, klemt de twee witbroden onder zijn andere arm en loopt
verder. Duizelig geworden wankelt de camera in het rond, langzaam, de celliste
verschijnt in beeld, even, verdwijnt dan, de haag, de flatgebouwen, de autoweg in
de verte.... de cellomuziek wordt abrupt gesmoord door het gekraak van hout en het
springen van snaren. De celliste slaakt een kreet die onmiddellijk gestremd wordt.
Er weerklinkt afschuwelijk gehijg. Ze hapt naar adem, struikelt, spartelt, hout breekt,
takken kraken, er klinken harde slagen, geluid ebt weg, de camera draait, de straat,
de haag aan de overkant. Geheel intact staat de cello geleund tegen een meterkast.
Het sportveldje, de haag, de flatgebouwen, snelweg, auto's, het schoolgebouw, het
pleintje, de rommel. De celliste. Zij heeft het witte klapstoeltje gevonden en steekt
de straat weer over. Eenmaal zittend vergrijpt zij zich weer aan haar instrument. Ze
moet zich nu comfortabeler voelen. Het spel klinkt strakker. De noten voller. Alles
heerst. De ademtocht van het schoolgebouw, de rust. De bedrukking. De mate van.
Scène 4: Slaapkamer, klamme zomeravond. Kort fragment. Reiswekkertje tikt.
Tweepersoonsbed. Netjes opgemaakt. Gordijnen toe. Muur met naaktfoto van vrouw.
(Ebbehouten haarlokken verhullen een gezicht, de tepels zijn klein en spits, ze glanzen.
De foto is donker. De huid heeft een vuilnisbakkenblauwe weerschijn.) Boudoir. Er
is iemand in de kamer. We herkennen de vrouw bij het fonteintje. De donkere
zonnebril. Op de tast loopt ze naar de kaptafel. Een meisje verschijnt. Bekend gezicht.
Rood haarlint. Witte, blauwgestreepte rok. Met scherpe naalden heeft ze een lipstick
doorboord. Scharlakenrood. Voorzichtig manoeuvreert ze hem richting haar moeders
tastende handen.
Scène 5: Marktplein, klamme zomeravond. Man, vrouw en meisje lopen langs de
kraampjes. Het meisje draagt een grote schop. De man en vrouw zijn in sobere
donkere kleding gehuld. De blindenstok van de vrouw schittert fel witroodwitrood
als een zuurstok, evenals haar bleke gezicht met de knalrode lippen en de bloedende
schrammen rondom haar mond. Het is avond. De hemel kleurt donker roze in het
westen. Veel volk is nog op de been. De vrouw houdt halt bij een kraampje en koopt
een grote kaars die zij laat aansteken. Als ze verder lopen zien we dat zij het hoofd
zijn van een lange processie met vlak achter hen vier in het zwart geklede mannen
die een doodskist dragen. Het is een klein uitgevallen kist, van een kind wellicht. De
stoet blijft opnieuw staan als één van de marktkoopmannen hen staande houdt. Hij
is een grossier in exotisch visgerei. Naast hem staan aquaria vol nog levende krabben,
kreeften, oesters en kwallen. Het meisje zwaait. De man knikt. Hij laat zijn hand in
het reservoir zakken, neemt er behendig een degenkrab uit en laat hem voor haar
voeten over de straatstenen kruipen. Voorzichtig wijken de omstanders uiteen en
kijken toe hoe het meisje de spade als slaghout gebruikt. De omstanders klappen.
Lachend neemt de koopman zijn pet af. Dan zet de stoet zich weer in beweging en
vervolgen de rouwenden hun weg.
Scène 6: Begraafplaats, klamme zomeravond. De camera, die nogal wat achterop is
geraakt, ijlt langs het grote stalen hek de begraafplaats op en heeft nauwelijks oog
voor de witte klapstoel die bij de ingang staat. Men staat bij een vers gedolven graf.
De kleine kist zakt erin. Cellospel klinkt.
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Het meisje met de schop wendt zich verveeld van het ritueel af en loopt wat rond.
Nerveus kijkt de camera de omgeving af. Het avondrood legt een merkwaardige
glans over de zerken. Aan de andere kant van het grindpad staat een gammel kruis,
gemaakt van spaanders cellohout. De snaren hangen er provisorisch bij. Tussen twee
open graven in, op een grote hoop zand, zit de celliste. Haar handen zijn zwart van
het graven. Ze buigt zich over de rand van het ene graf en trekt met veel moeite een
oude verweerde kist naar boven. Het meisje loopt op haar toe en geeft haar de schop.
Getweeën wrikken ze de klep open. De opwellende stank dwingt hen een paar passen
achteruit. Ook de camera druipt af, voor een ogenblik, maar strompelt dan
nieuwsgierig dichterbij. Er is geen wind. Er is geen regen. Nog steeds is alles goed
en zuiver. Door een plotselinge morbide wellust overmand stuift de camera naar
voren en zit er in één flinke close-up bovenop. De bodem van de kist ligt vol knikkers
en kwik. Ze wendt zich af van het gruwelijke beeld en haalt de tweede kist naar
boven. Schop. Wrikken. Open. In de kist licht het half vergane lichaam van het oude
vrouwtje op het marktplein. Haar ingevallen gezicht is als een bedorven avondhemel,
kleurend van lichtgroen naar asgrijs. Overal rondom haar en op haar liggen
vogelkadavers. Moedeloos zakt de celliste onderuit en leunt tegen de open casket.
Het meisje slentert verveeld verder en keert tenslotte terug naar haar moeder.
Voorzichtig gluurt ze over de rand. Ze ziet. Het eerste laagje zand is al over de
kindsgrote koffer uitgestrooid. Enkele ogenblikken een plechtige stilte. Dan wordt
er vanuit het gat een flinke kluit aarde teruggesmeten.
Scène 7: Hal, zwoele zomernacht. Afwezig staart de man naar de foto's aan de muur.
Er is een groot portret met daarop de vrouw, met stralende ogen. Zij is niet altijd
blind geweest. Zeker niet. Maar exact drie jaar terug. Wat zij zag, welke wreedheid
zij moest aanschouwen voordat... de duistere hal. Ver weg het gegalm van
kinderstemmetjes. Daarna niets meer. Haar hand rust op de schouder van één van de
twee kleutertjes voor haar. Wat een schatjes. Als twee druppels water. Hun kleren
wit, blauw, rood. Alleen het rechter meisje houdt iets krampachtig vast in haar handen.
Het valt net buiten het kader. De fotograaf is onzorgvuldig geweest met uitsnijden.
(Of juist niet. Was het boze opzet geweest. Niets ontziende rade. De duivelse glimlach
van een vermetel man. Nogmaals het Stanleymesje. Het meisje, haar handjes, het
object. Dat verraderlijke ding. Voorzichtig kerven. En dan zou niemand ooit nog
weten ...Alles is goed nu.) En dan is er de man. De vader wellicht. Maar hij is niet
hij die hem zo wezenloos aanstaart. Niet de man in de gang. Zij zijn getweeën. Ander
vlees. Ander bloed. De man in de gang hangt er los bij, links van het groepsportret
in een aparte ovale lijst. Want de man op de familiefoto, dat is een ander. Krachtig
gebouwd, magere ogen. Hij loenst een beetje. Het donkergrijze pak zit hem als
gegoten.
Scène 8: Slaapkamer meisjes; zwoele zomernacht. De camera zweeft de kamer door,
glijdt langs kieren en kasten en open laden. Speelgoed. Tekeningen. Versjes in een
rudimentair handschrift. De eerste vormingen. Twee bedden. Eén opgemaakt. Om
één van de punten van het hoofdkussen is een zwart lint geknoopt.
Stem van het meisje:
Hij had de Schepping geschept
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de sterren aan de avondhemel.
Het noorderlicht schittert. Het overspel begint.
Als een nachtmerrie blijf ik kleven
aan Zijn verbijstering. Zijn stomgeslagenheid.
O, borsten! O, ijdelheid!
Goudkust en deernenvacht.

Een mistroostige cello begeleidt haar stem. Een tweespan. Een samenspel. Het meisje
neuriet zachtjes mee. Maar ze is er niet. Ze is niet waar haar stem is. De camera blijft
wanhopig de kamer aftasten. Een teddybeer wendt zich van hem af. De cello speelt.
Het meisje neuriet, maar wacht, een tweede stem mengt zich ermee in. Een haast
identieke stem, maar iets zwaarder, iets rauwer, er is verschil al is het klein. Een
bevend kinderstemmetje, in tranen gemarineerd. De camera zoeft naar buiten, weg
van de stemmen, de gang op naar de trap, nee zwenken!, geluid in de badkamer. Daar
staat ze, op haar tenen bij de wasbak. In haar handen pappa's scheermes. Oud ding.
Klap in, klap uit. Ze legt het op de richel op de plaats van de rode tandenborstel. De
tandenborstel zelf laat ze heimelijk in haar borstzakje glijden. Dan geluid bij de deur.
Moeder schrijdt naar binnen. Op haar tenen sluipt het meisje achter haar langs de
gang op en kijkt ze toe hoe moeders tastende handen het scheermes omvatten, hoe
moeder het dopje van de tube draait, hoe zij de tandpasta over de snede uitdrukt, hoe
de handelingen zo routineus verlopen. Mond open, alles zeker. Goed poetsen. Het
meisje draait zich om en loopt haar kamertje in. Op bed naast de teddybeer. De man
verschijnt dan in de deuropening en blokkeert gedeeltelijk het ganglicht. Hij knikt
afwezig naar het meisje dat hij graag als zijn dochtertje ziet maar die het hem niet
toelaat. Dan gaat de deur dicht en is zij alleen. Alleen met haar teddybeer, de
schaduwen in de kamer, de man onder het bed, (camera omlaag) de man die op het
pleintje bezweken is, zijn lichaam dat nu, mooi opgebaard onder het lege bed ligt,
de handen netjes gevouwen op de borst, het springtouw nog om zijn enkels. Geluiden:
het meisje duwt een gordijn opzij en opent het raam. Ze ademt de nacht in. De stem
van de cello sterft weg. Stilte zwelt aan. Crescendo. Een hond blaft. Er klinkt gefladder
nabij het raam.
Camera valt in zwijm. Fade to black.
Aftiteling. (Ik stel voor op Michael Nymans ‘The kiss’ of anders op een
geïmproviseerd stukje jazz.)
Yorgos Dalman
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[Ik zag een man]
ik zag een man
het was nog vroeg
die knopen legde
in het lange gras
langs de weg
naar zijn dorp
ik vroeg hem waar
om en zo vroeg
want gras laat zich niet
zo gemakkelijk
zo strikken
zo vroeg toch
zijn vrouw had hem verlaten
hij was zonder vrouw

Johan Haspers de Man
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Wat er zoal leeft in een huis aan de Vijverweg op 6 maart 1990
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Ik heb vandaag weer een naam doorgekrast op de verjaardagskalender. Margaretha
van Tuilenburgh, de kinderen noemden haar tante Rollebobs of Bollerobs of iets
dergelijks, is eergisteren overleden. Het was een mooi, bescheiden kaartje. ‘...toch
nog onverwacht, na een kort ziekbed...’ Ze had darmkanker. Het heeft vier maanden
geduurd, geloof ik. Maartje, mijn lieve, overleden vrouw, was al sinds haar schooltijd
in Indië bevriend met tante Rolle-, nee Bollerobs (god, hoe noemden ze haar toch?).
Ik heb Marian gevraagd een nieuwe verjaardagskalender te halen. ‘Zo een als ik nu
heb,’ heb ik er bij gezegd. Dat begrijpt ze wel, het is een pienter vrouwtje. Ik heb
een paar jaar geleden van Oskar een BLACK MAN RAY-kalender gekregen. Ik heb
Man Ray nog gekend, in Parijs, la rue Férou 2 bis, maar dat is lang geleden. In de
nieuwe kalender ga ik niets meer doorkrassen. Bij een overledene zet ik in het vervolg
een kruisje achter de naam.
Deze maand zijn er al vier bekenden overleden, dit jaar al negen, en het is pas maart!
Bij ieder sterfgeval van een kennis of dierbare vriend stop je zelf ook een beetje te
bestaan. Unieke herinneringen aan jou verdwijnen mee in de kist onder de grond of
gaan in rook op. Ik wil niet gecremeerd worden, hoewel het overbodig is je te
bekommeren om zulke post-existentiële zaken. Ik heb twee kinderen verloren, ze
zijn beide begraven. Gerard was zevenendertig en Gijsbert werd net twaalf. Ach,
wat is dat altijd een zielig muisje geweest. Hij werd ook veel te vroeg geboren. In
mijn herinnering is Gijsbert altijd ziek geweest. Weken achtereen had hij griep of
liep hij te hoesten en te snotteren. Hij stierf aan een zware longontsteking; zo ging
dat in die tijd. Het spijt mij nog altijd dat ik mijn Maartje te weinig heb kunnen
bijstaan in die tijd.
Ik heb nog drie kinderen: Karel, Bea Maria (naar haar moeder) en Berend Quirinus
(naar mijn oom Berend en Maartjes broer Quirinus Leopold). Ik zie ze nooit. Ik zit
altijd alleen in dit grote huis, nou ja, met Marian de huishoudster en haar man
natuurlijk. Ik zit het liefst in de serre in een van die lekkere fauteuils of aan tafel. Zo
kan ik de straat inkijken en zie ik het zonlicht weerkaatsen in de vijver schuin
tegenover. Nee, de kinderen zie ik niet meer, niet gezellig tussendoor. Ach, eentje
woont in Aerdenhout en de ander woont in Velp, maar B.Q. woont gewoon in
Hillegersberg, Rotterdam. Soms bestel ik een taxi en dan zoek ik ze gewoon op, maar
dan zegt zijn vrouw steevast: ‘Maar papa, had dan gebeld, dan had B.Q. je toch
opgehaald!’ Jaja, maar uit henzelf doen ze het nooit. Ik ben toch geen bedelaar.
Ik besta. Ik zie mijn handen, wit en week, liggen op de eikenhouten tafel. Ze hebben
geen functie. Ze liggen maar te liggen. Toch doen die handen één belangrijk ding
voor me: ze vertellen dat ik besta. Ze bevestigen mijn bestaan. Ik kan ze bewegen,
kijk: ik draai ze om, de vingers krullen omhoog, mijn handen vormen twee kommen.
Ik zie ze, ze bewegen op mijn commando, hun handelingen zijn volstrekt overbodig,
maar ik zie ze. Besta ik omdat ik mezelf zie? Zou ik minder of helemaal niet bestaan
als niemand me zag, zelfs ik mezelf niet? Onzin! Daarnet dacht ik: ik zie mezelf, dus
ik besta, maar nu twijfel ik. Hoe kan ik mijn eigen bestaan bevestigen? Wie vertelt
me dat ik wel goed kijk? Ik ben bang. Dit zijn gekke gedachten. Ze slaan nergens
op, het is toch zo simpel als wat: ik zie iets en dat betekent dat het er is. Punt uit. Ik

Passionate. Jaargang 6

zie de groene straatlantaarn voor mijn huis. Die bestaat. Hij brandt niet, de zon schijnt,
maar ik weet dat-ie vanavond zal gaan bran-

Passionate. Jaargang 6

48
den. Bestaat het licht dat vanavond zal stralen? Nee, want nu brandt hij niet en bestaan
is een momentopname, toch?
Maar ik wéét dat-ie vanavond brandt. Gisteren brandde hij immers en eergisteren
en dat al zo'n dertig jaar. Als het licht nu niet bestaat, betekent dat dan dat het licht
van vanavond een ander licht is dan het licht van gisteren? Toch zie ik geen verschil.
Bestaat het licht iedere seconde opnieuw?
En hoe zit 't dan met mijn bestaan? Is mijn bestaan wel zo absoluut als het lijkt;
dit oude, weke, fletse lichaam met zijn sleetse geest? ik ben jarenlang Hoofddirecteur
geweest en Buitengewoon economisch adviseur van de KVP, lid van verschillende
Raden van Commissarissen, plaatsvervangend voorzitter van de wijkraad en zelfs
een blauwe maandag penningmeester van de ijsclub. Maartje was ook altijd in de
weer, vooral veel liefdadigheidjes, ik heb me er veel te weinig in verdiept, terwijl
zij er zo in opging.
De laatste tijd heb ik steeds meer moeite mijn gedachten bij elkaar te houden. Het
lijkt wel of ze de neiging hebben weg te waaien. Ik voel dat ik alle gedachten,
overpeinzingen en herinneringen bij elkaar moet binden. Ik weet het allemaal niet
meer zo; ik ben bang voor de aftakeling. Ik heb me al neergelegd bij de aftakeling
van mijn lichaam, maar ik geloof niet dat ik het gestage afglijden van mijn geestelijk
vermogen kan aanvaarden. O, ik weet wel dat dit proces al geruime tijd aan de gang
is, ik vergeet veel en heb soms moeite met de juiste formulering, maar ik bedoel
echte dementie. Ik ben nog liever dood dan dement, geloof ik. Nee, dat weet ik zeker,
daar was ik al uit, dat had ik al voor mezelf vastgesteld. Vreemd dat onder die zaken
waar je zo zeker van bent, toch een stroompje twijfel kabbelt. Vroeger twijfelde ik
bijna nergens over, herinner ik me. Op mijn werk en in huiselijke kring stond ik met
de volle honderd procent achter mijn besluiten. Twijfel is een soort kanker en het
begint de laatste tijd geweldig uit te zaaien. Bij alles wat ik zeg, denk of doe, twijfel
ik, zo lijkt het. Zulke zaken maken me bang. Het bewijst dat ik verander. Ik wil niet
veranderen. Ik herinner mezelf als een goed en gelukkig mens. Ik wil niet dat anderen
die herinnering vertekend zien door de beelden van een hulpbehoevende, incontinente
oude dwaas in zijn laatste dagen.
De zon is weg. Ik denk dat het ieder moment kan gaan regenen. Ik hoop dat Marian
voor de bui terug is. Ze is naar Den Toom en naar de slager en naar de boekhandel
voor de kalender en een cahier. Alle drie winkels aan de Oudedijk. Ik denk niet dat
ze het redt. De wolken zien er dreigend grijsblauw uit en ik meen daarnet een lichtflits
gezien te hebben. Er loopt een man voorbij met een hond, een Aerdale terriër. De
hond tilt zijn linkerachterpoot op en plast tegen de groene lantaarnpaal. Ik kan het
niet goed zien, maar ik geloof dat de hond ernaast straalt. De man ziet me zitten in
de serre en denkt dat ik hèm aankijk, maar het gaat mij om de hond en de lantaarnpaal.
De man draagt een beige regenjas en een bijpassende geruite shawl. Hij kijkt me
recht in het gezicht aan en maakt een beweging met zijn hoofd, met zijn kin
voornamelijk, het is een weifelende groet. Zo van: ik heb gedag gezegd, maar als je
niet reageert, heb ik het ook niet gedaan. Sorry meneertje, ik heb het gezien, en ik
heb het wel door, maar ik groet niet terug. De man kijkt demonstratief omhoog naar
de dreigende lucht (zoals een kat zich opeens verwoed begint te wassen als je hem
te lang aanstaart) en hij stopt zijn hoofd dieper in zijn shawl. De hond snuffelt nog
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vinden, maar hij krijgt geen tijd voor nader onderzoek, want zijn baasje trekt hem
mee. Ze lopen door, sneller dan toen ze door de Vijverweg liepen. Ik zie hoe ze de
Slotlaan uitlopen en kijk ze na tot ze de Hoflaan rechts inslaan. De groene lantaarnpaal
staat er nog. Eigenlijk is hij al lang niet echt groen meer, het groen is er door de jaren
afgebladderd. Als je de mensen naar de kleur vraagt, zouden ze bijna verontwaardigd
‘groen natuurlijk’ zeggen, omdat ze zien dat-ie ooit groen is geweest. Soms lijkt-ie
nog echt groen, maar nu zie ik zijn ware kleur, hoewel zijn ware kleur afhankelijk
is van en niets anders is dan de kleur van het moment. De naam ‘groen’ heeft geen
betekenis meer, ook het woord ‘kleur’ gaat in rook op, het is niets meer en minder
dan wat daar staat voor mijn huis, ontdaan van de namen die er ooit aan zijn gegeven.
Ik vind het gezellige straatverlichting in de wijk, niet zo opdringerig, niet zo
smaakloos uniform. De lantaarns zijn mooi, sierlijk gesmeed met krullen en boogjes.
De top ziet eruit alsof hij iedere avond afzonderlijk ontstoken en gedoofd moet
worden. Het straalt niet zo gewelddadig fel de huizen in. Ik woon hier nu twee- of
drieëndertig jaar. Ik ben hier in de buurt geboren, groeide op in Indië en vertrok
daarna met de familie naar Zuid-Afrika, waarna ik naar Nederland terugging om te
studeren. In 1932, vlak na mijn studie, vertrok ik in mijn eentje opnieuw naar Tempo
Doeloe, waar ik Maartje ontmoette, het mooiste meisje van het 1932-33 oudejaarsfeest
van de tennisclub. We trouwden in 1934 en vertrokken kort daarop (wederom) naar
Zuid-Afrika, waar ik voor het eerst voor de Afrikaanse tak van het familiebedrijf
ging werken. In 1950 kwamen we terug naar Nederland, naar Kralingen, waar het
bedrijf dreef op de opmars van de Rotterdamse haven. Kort daarop kochten we dit
huis en ik ben er altijd blijven wonen. Ik zal ook nooit meer weggaan, dat heb ik
alvast besloten. Mij verkassen ze niet meer, ik heb te sterke banden, ik wil hier
sterven, in ditzelfde huis, dezelfde kamer en ja, als het kan in het zelfde bed alsStop!
Wat een beestenweer! Marian haalde het net. Dat lieve kind is voor het geluk geboren.
Ze trok de voordeur dicht en het was ba-haam! een geweldige wolkbreuk en
oorverdovend onweer. Ze kwam net de verjaardagskalender brengen hier in de serre
(het is er één met zwartwitfoto's van bizarre stillevens, maar Man Ray zit er niet
tussen; de boekhandelaar belde nog naar andere zaken, maar niemand begreep welke
kalender ik bedoelde) en ze vroeg meteen of ik in de eetkamer wilde dineren.
‘Waarom? Je weet toch dat ik het liefst hier in de serre dineer, meisje. Dan kan ik
uitkijken over de straat en de vijver en me telkens voornemen op te letten hoe het
geleidelijk donker wordt, me telkens realiserend dat ik het gemist heb.’
‘Jawel, maar u weet toch dat uw zoon Karel komt dineren met mevrouw Vervoort
en Oskar met zijn verloofde en Julia met Sebastiaan.’
‘Hemel nee! Marian, wil je wel geloven dat ik dat helemaal vergeten ben. O, wat
erg is dat toch!’
‘Het geeft niets, meneer Vervoort. Ik ben het niet vergeten en ik ben bezig met
een zalig diner naar een verrukkelijk recept van mijn moeder.’
‘Maria, Marian, als ik jou toch niet had...’
Ze glimlachte verlegen en wandelde achterwaarts de serre uit en voelde zich
verplicht me tot het laatst toe te lachen, omdat ik haar tot het laatst aan bleef kijken,
omdat ik niets wilde missen van die verlegen lach.
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Oskar met zijn verloofde? Heeft die jongen een verloofde, moet ik haar kennen, hoe
heet ze dan, hoe ziet ze er dan uit? Staat haar verjaardag misschien al op de kalender?
Dan moet ik haar naam zeker zijn tegengekomen tijdens het overschrijven. Karin,
heette ze niet Karin? Was het niet dat roodharige meisje wiens vader kolonel was in
het leger? Jawel, dat is ze, dat is Karin. Ze woont in Driebergen, ik weet het weer.
Ze studeert Geneeskunde, net als Oskar.
Het is een charmant, pittig ding, met zo'n lief, verwend pruilmondje en als ik me niet
vergis, is ze in september jarig, begin september, want ze is virgo. Dat kan ik mooi
even verifiëren, de kalender ligt nog op de eikenhouten tafel. Jawel, zie je het valt
nog reuze mee met die aftakeling: 16 september.
Ik besta, ik besta nu en op hetzelfde moment als Marian bestaat. Als mijn hart klopt,
stroomt er bloed door Marians aderen. Toch staan deze zaken los van elkaar, ze
kennen geen andere connectie dan dat ze beide bestaan en handelen in dezelfde
seconde. Het is om waanzinnig van te worden. Vreemd, vroeger hield ik me nooit
zo bezig met zulke irrationele onderwerpen, maar nu, nu ik niets meer om handen
heb, nu het mijn leven ontbreekt aan inhoud, laten deze zaken mij niet los. Zo ben
ik in staat om mijn bestaan in het heden tijdelijk te verlaten en terug te keren in mijn
bestaan van vroeger, als kind. Ik weet dat er uiterlijk niets verandert, maar als ik
volkomen ontspannen zit in deze heerlijke, groene fauteuil in de serre en ik probeer
me te concentreren op niets, dan voelt het alsof mijn hoofd zich dichter bij mijn
benen, en specifiek mijn knieën bevindt. Het is een vreemd gevoel, mijn lijf is kleiner
geworden, ik denk automatisch terug aan de tijd rond mijn twaalfde jaar toen het
lichaam echt zo klein was als ik het nu voel. Ik zie mijn vader en mijn moeder aan
het diner op de achtergalerij en ik zie onze tuin met de tropische flora. Ik zie, ik hoor
de insecten. Ik ging vaak op insectenjacht met Freek, mijn buurjongen. We bewaarden
ze in Freeks kamer, want mijn moeder wilde die ‘vieze beesten’ niet in huis hebben.
Mijn lichaam is kleiner nu, ik heb het gevoel dat de stoel waarin ik zit, groter is
geworden. Ik kan me een heel klein beetje bewegen en dan voel ik nog sterker dat
mijn romp gekrompen is. Als ik me te veel beweeg, is de betovering verbroken en
moet ik opnieuw beginnen. Meestal lukt het dan niet meer. Het vreemde is dat mijn
hoofd niet meekrimpt, dus lijkt het of ik een enorm waterhoofd heb dat slecht op een
veel te klein lijfje is gemonteerd. Mijn benen zijn van mijn romp tot knieën
meegekrompen, van mijn onderbenen en voeten weet ik het niet. Hoe ik me ook
concentreer, ik kan geen greep krijgen op die delen. Het is een fijn gevoel. Vredig
en vertrouwd. Zoals wanneer de laan hier is ondergesneeuwd en de bomen zijn wit
en alles lijkt wit en je staat bij het raam en kijkt naar buiten en ziet de bevroren vijver
en de onbevlekte sneeuw, bijna te fel, te helder licht voor je ogen, en je voelt je
langzaam naar voren buigen en verdwijnen in het beeld, één worden met het
landschap. Het is de absolute ontspanning, zo moet de dood voelen, denk ik dan. Als
je sterft, word je één met de wereld, één met alles. Maartje, Maartje. Kom op oude
jongen, daar is nu geen tijd voor. Straks komen je zoon en schoondochter en
kleinkinderen. Je moet je nog verkleden.
Richard Dekker
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Aforismen
Het socialisme is op z'n retour omdat wij dit ook zijn.
Ik kan niet-rokers niet uitstaan omdat ze zo verdomd stiekem meeroken.
Ik geloof dat mannen meer in het huishouden zouden doen als er leukere schortjes
te koop waren.
Huisman: als ik een vrouw was geweest had ik pilote of bouwvakster willen worden.
Integriteit betekent dat je zuinig bent op die ene haar die je jezelf beter waant dan
anderen.
(Over de teloorgang van het chistendom) tegenwoordig denken de meeste mensen
dat we met Pasen de kruisiging vieren van het paard van Sinterklaas.
Als ik doofstommen zie breien, bekruipt me altijd het gevoel dat ze vieze dingen
zeggen.
De charme van roken schuilt in de wetenschap dat je de gezondheid van anderen
bewust schaadt.
Rijkdom verenigt de rijken; armoede daarentegen verdeelt de armen.
Op de hei is iedereen een humanist.
Filosoferen is paniek vermomd als uiterste bedachtzaamheid.
Kees Versteeg
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De Doorbraak
8 augustus 1996 - 9 mei 1998
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De tweede subsidieaanvraag
Onze eerste overwinning was te danken aan intelligentie en straatvechten. Ons kind
was dan wel niet mooi bevonden en eigenlijk ook niet welkom, door strijd te voeren
werd het uiteindelijk wel getolereerd. Deze ervaring bepaalde zo sterk het beeld van
onze omgeving dat het voor een lange periode ons denken en handelen zou bepalen.
De brief die Bert Heemskerk een dag na het toekennen van de RKS-subsidie naar
de Ombudsman van Rotterdam stuurde, illustreert deze invloed. Nadat hij de
gemeentelijke ombudsman had bedankt voor diens inspanning, schreef hij: ‘Stichting
Passionate overweegt een aanvraag voor een structurele subsidie voor het jaar 1997
in te dienen, ditmaal bij de Gemeente Rotterdam. Wij bereiden ons nu reeds voor op
de eerste afwijzing en een slopende bezwaarschriftprocedure. Wellicht dat ik U over
een half jaar weer zal aanschrijven,’ aldus Heemskerk, die het niet kon nalaten om
daar het ironische ‘we zouden ons nog gaan vervelen’ aan toe te voegen.
Heemskerk doelde in dit schrijven op een subsidieaanvraag van 50.000 gulden,
die we in september '96 voor het eerstvolgende jaar bij de gemeente Rotterdam
indienden. Erg veel vertrouwen hadden we er niet in, maar dat werd meer gevoed
door onze ervaring met de RKS dan dat we over betrouwbare informatie beschikten
welk standpunt de commissie Kunstzaken van de gemeente zou innemen.

Passionate vs. Transito
Het voorstel dat aan de commissie werd voorgelegd bevestigde onze vermoedens,
al werd meteen al duidelijk dat opnieuw het standpunt van de RKS ons parten speelde.
Naar aanleiding van het eerdere negatieve oordeel van de sectie letteren van de RKS,
adviseerde de afdeling Culturele Zaken van de Gemeente Rotterdam onze
subsidieaanvraag niet te honoreren. Niet alleen in dit opzicht herhaalde de
geschiedenis zich, ook Transito kruiste weer onze weg. Terwijl onze subsidieaanvraag
zou worden afgewezen, werd er voorgesteld om de uitgever van Transito, Stichting
Dik Water, een bedrag van 40.000 per jaar toe te kennen.
Op 17 oktober 1996 vergaderde de commissie Kunstzaken over de gedane
voorstellen. Heemskerk en ik hadden een pleitnota geschreven en spreektijd
aangevraagd. Zo mocht Heemskerk aan de commissietafel plaatsnemen en voor tien
minuten het woord voeren. Vanaf de publieke tribune sloegen Arjan Verwoerd, Erik
Brus, ik en een plotseling opgedoken Van der Schoor hem gade. Ik bewonderde
Heemskerk voor de rust waarmee hij de nota voorlas: zijn betoog was zakelijk en
hij liet zich niet door emoties meeslepen, zoals een paar maanden daarvoor tijdens
de hoorzitting van de RKS.
De zaak Passionate versus Transito werd twee weken later beklonken, toen het
voorstel om beide initiatieven 30.000 gulden toe te kennen het ruimschoots haalde.
Onze maandelijkse inspanning om een nieuw nummer uit te geven werd hiermee
beloond. Waar Passionate altijd de eerste van de maand in de boekhandel lag, was
van Transito alleen nog een nulnummer verschenen. Het enige interessante van dit
nummer was dat Melchior de Wolff er in publiceerde, waarbij z'n artikel tweemaal
was afgedrukt.
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Euforisch verlieten wij het stadhuis aan de Coolsingel. In café Rotown aan de
Nieuwe Binnenweg vierden Martin Borsboom, Bert Heemskerk, Arjan Verwoerd
en ik de overwinning, waarbij we duizend plannen verzonnen. Er
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Stug doorgaan (met, vooral schrijven) leidt soms wél tot subsidie
‘Maak na lezing gewoon het konijn er op schoon of vouw er 'n bootje van’

door MARK KIVIT
ROTTERDAM - Groots en meeslepend maar ook Rotterdams nuchter werpt
het literaire maandblad Passionate zich op als spreekbuis voor een nieuwe
generatie schrijvers. Die inzet werd onlangs door de gemeenteraad beloond met
een subsidie van dertigduizend gulden. Hoofdredacteur Giel van Strien en
eindredacteur Erik Brus geloven in een nieuw Rotterdam waar de literatuur
hoogtij viert. Ofwel literatuurbeleid als laatste fase van de wederopbouw.
‘We willen knokken tegen het literair minderwaardigheidscomplex. Over vijftig jaar
is het voor een uitgever prestigieus om een kantoor te hebben in een wolkenkrabber
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aan de Wilhelminakade. Dat is de ontwikkeling waar Rotterdam, naar mijn
overtuiging, heen gaat’, voorspelt Van Strien.
De schappen van een beetje boekhandel liggen vol met literaire bladen maar
volgens Van Strien ontbrak het nog aan een écht Rotterdams blad. Daarom stond hij
in juni 1994 aan de wieg van het eerste nummer van Passionate. Na een aarzelende
start raakt de postbus van de redactie steeds voller met gevraagde en ongevraagde
inzendingen.
‘In het begin hebben we zelf het blad moeten volschrijven, nu is het bij wijze van
spreken moeilijk om ertussen te komen. De stad kent wel veel schrijvers en dichters
die alleen op hun zolderkamer zitten te zwoegen maar het ontbreekt aan een literair
klimaat.’
Daarmee zit de redactie op één lijn met meer gevestigde bladen als, Schrijver &
Caravan, Zoetermeer en Mosselvocht. Met het laatste blad zijn besprekingen gaande
om een podium op te richten waar aanstormende schrijvers en dichters hun werk
kunnen voordragen. Geen saaie zondagmiddag-voordracht maar achteraf lekker
housen, al was het alleen maar om het stoffige imago van de literatuur op te poetsen.
‘De generatie NIX wordt veelal ledigheid en verveling verweten. Maar dat is onzin’
vindt eindredacteur Erik Brus. ‘Een populaire cultuur is nog niet ledig en wil ook
niet zeggen dat schrijvers niks anders doen dan coke snuiven. Het gaat om de inslag.
Ik denk dat de huidige generatie de wereld niet meer vanuit een ivoren toren wil
beschouwen maar midden in het leven staat.’ Van Strien is het met hem eens. ‘Zoals
ik in de boeken van Zwagerman het decor van mijn tijd herken. Het leven in een
doorzon-[...] de keuze van verhalen, zoals [...] de beurt aan cultuur.’
‘We staan nog maar aan het begin’, meldt van Strien. ‘Als je kijkt naar de
kunstbegroting, zie je dat 2.8 procent voor letteren gereserveerd is. Dat is natuurlijk
eigenlijk belachelijk weinig. Het stadsbestuur moet met criteria en een visie komen
om een nieuw beleid te ontwikkelen.’
Ook in de verschijningsvorm van het blad maakte de redactie duidelijk dat er iets
moet veranderen. Sinds juni van dit jaar heeft de sobere lay-out waarbij de verhalen
en gedichten als het ware op het papier werden geëxposeerd, plaatsgemaakt voor een
‘drukkere’ opzet met foto's, vet te letters, zwarte lijnen, pijlen en symbolen.
‘De vorige lay-out was wel heel erg braaf en paste niet meer bij wat we nu zijn;
een nieuwe generatie die op de poort staat te rammen. Dat moet er gewoon vanaf
knallen. Het mag best nóg meer 'n magazine worden. Met interviews, columns,
herkenbare rubrieken en zelfs advertenties. Literaire tijdschriften zijn te vaak boekjes
voor in de boekenkast. Dat pretenderen we niet. Maak na lezing het konijn erop
schoon of vouw er een bootje van’, adviseert van Strien.
De subsidie van de gemeente wordt besteed aan verbetering van de drukkwaliteit
en een omslag in kleur. Vanaf februari verschijnt Passionate twee maal per maand.
De bedoeling is de oplage van vijfhonderd exemplaren (was tweehonderd) door het
hele [...]
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moest een literaire Becquéprijs komen voor jonge schrijvers in de regio, genoemd
naar het raadslid dat het voorstel had ingediend om ons subsidie toe te kennen.
Daarnaast een kantoor waarin onze stichting gehuisvest zou worden; een special met
schrijvers die ons het afgelopen jaar hadden gesteund; een festival dat een einde zou
maken aan alle saaie literaire voordrachten; een literaire Internetsite en wat al niet
meer. Pas een paar weken daarna realiseerden we ons dat Passionate niet alleen voor
1997 subsidie had ontvangen, maar dat het tijdschrift was opgenomen in het
Kunstenplan 1997-2000 en voor een periode van 4 jaar dit bedrag jaarlijks zou
ontvangen. Het zou onze laatste blijk van naïviteit zijn.

Het eerste gedrukte nummer
Na de roes volgde de bezinning. Vanaf januari 1997 moest er een tijdschrift in de
boekhandel liggen dat die 30.000 gulden waard was. We hadden een grote mond
gehad en zouden het nu moeten waarmaken. Al gauw kwamen we tot de conclusie
dat twaalf gedrukte nummers van enige omvang financieel, en waarschijnlijk ook
organisatorisch, onhaalbaar waren. We besloten tot een tweemaandelijkse
verschijning, altijd nog drie keer zoveel als Transito, dat kenbaar had gemaakt een
halfjaarlijks periodiek te worden.
Het kwam er op neer dat het tijdschrift de redactie vooruit was. Het eerste gedrukte
nummer illustreerde dat we absoluut nog niet gewend waren aan onze nieuwe rol
van ‘gevestigd’ tijdschrift. Melchior de Wolff kreeg een gemene trap na, terwijl wij
ons lieten fotograferen rondom de lege sokkel van Erasmus. Het beeld van de in
Rotterdam geboren filosoof was enkele weken daarvoor onder mysterieuze
omstandigheden van z'n voetstuk gevallen. We waren zo gewend geraakt om
publiciteit vanuit conflicten en rellen te krijgen, dat ik namens Passionate een brief
in het Rotterdams Dagblad publiceerde waarin ik het gerucht ontkende als zouden
de redactieleden verantwoordelijk zijn voor het omverwerpen van het Erasmusbeeld.
Hoewel dit gerucht nooit had bestaan miste de brief zijn uitwerking niet, want een
paar dagen later had ik de Ontbijttelevisie van de KRO aan de lijn. Vervolgens
verscheen er een recensie van het nummer in het Rotterdams Dagblad onder de kop
‘Passionate trapt op tenen subsidiegevers’, waarin ook dit fictieve gerucht ter sprake
kwam.
Een ander voorval in die tijd dat illustreert dat we onze vechtersmentaliteit maar
moeilijk konden vervangen door een constructieve houding, was een ontmoeting van
Heemskerk en mij met Paul van der Schoor in jazzcafé Dizzy. In plaats van het
verleden te laten rusten en de strijdbijl te begraven was onze houding er één van het
grote gelijk dat wij hadden gekregen. Met name Heemskerk gaf uiting aan de
frustraties die hij tijdens een half jaar redacteurschap van Van der Schoor had
opgedaan. Het dédain waarmee Van der Schoor Heemskerks onbeduidende rol in de
redactie had benadrukt vormde die avond in Dizzy de voedingsbodem voor een
ongekende tirade. ‘Jij zou toch gaan publiceren, jij zou toch succes gaan hebben, jij
kende Marcel Möring toch?’ betoogde Heemskerk op luide toon. ‘Niet jij maar wij
hebben succes!’ liet hij er op volgen.
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Groeiende erkenning
We vochten met schimmen uit het verleden zonder te beseffen dat daar niets meer
te winnen viel. Dat drong pas later tot ons door, toen het tijd-
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schrift al een gedrukte jaargang achter de rug had en de redactie zich langzamerhand
begon te buigen over haar visie op het fenomeen ‘literair tijdschrift’. We waren in
de ban van het Calimero-gevoel en vanuit mijn woonhuis alias onze redactiebunker
keken wij wantrouwend naar de buitenwereld. Gevoed door de ervaringen in 1996
zagen wij alleen maar politieke spelletjes, opportunisme en complotten. Wanneer
ons tijdschrift positief in het nieuws kwam vermoedden wij daar bepaalde redenen
voor, en wanneer Passionate kritiek kreeg te verduren dan bevestigde dat het beeld
van de buitenwereld dat we hadden.
Er waren genoeg signalen om de buitenwereld anders te bekijken dan we deden.
Al in april 1996 had de directeur van de Gemeentebibliotheek Rotterdam, Frans
Meijer, een aanbevelingsbrief voor ons geschreven. Deze brief was bestemd voor de
bibliotheken in het land en moest er toe leiden dat ook zij overgingen tot het nemen
van een abonnement. In een sympathieke brief schreef Meijer: ‘Zoals te verwachten
bij een literair blad dat nog in de kinderschoenen staat, is de kwaliteit nog wisselend.
Toch zou ik het blad van harte - hoewel niet: kritiekloos - willen aanbevelen bij
iedereen in Rotterdam en (wijde) omgeving die de literatuur een goed hart toedraagt.
Wij vinden namelijk dat een dergelijk initiatief steun en sympathie verdient.’ Een
opvatting waar anno 1996 niets op af te dingen viel, waarbij de brief ons enkele
nieuwe abonnees onder de bibliotheken in het land opleverde.
Er deden zich meer gebeurtenissen voor waaruit we een erkenning voor het
tijdschrift konden afleiden. In januari '97 vond de eerste editie van Geen Daden Maar
Woorden plaats, vanaf dat moment het jaarlijkse festival van Passionate, dat toen
nog niet meer was dan een podium met voorlezende auteurs. In zijn functie van
nieuwe directeur van de RKS bezocht Robert de Haas de avond, waarmee hij duidelijk
maakte dat de RKS een streep onder het verleden had gezet. In dat voorjaar kreeg
de tijdschriftredactie alle medewerking van Poetry International om het vertaalde
werk van twee buitenlandse auteurs op te nemen. Daarnaast werd de redactie steeds
vaker uitgenodigd voor debatten en andere bijeenkomsten. Zo gaf zij bijvoorbeeld
presentaties in Amsterdam en nam ze in Rotterdam deel aan een debat over literaire
tijdschriften.
Ook de media verlegden langzamerhand hun aandacht van de conflicten rondom
Passionate naar de inhoud van het tijdschrift. Recensies in Het Parool, Vrij Nederland,
Trouw en NRC Handelsblad volgden. De commentaren waren kritisch over het
Rotterdamse karakter van het blad, maar sommige nummers werden goed ontvangen.

Interview met Kossmann
Het werd steeds makkelijker om bijdragen van reeds publicerende auteurs te krijgen.
Schrijvers als Aat Ceelen, Herman Brusselmans, Marion Vredeling, Abdelkader
Benali, Hans Sleutelaar en Thomas Verbogt verleenden graag hun medewerking aan
het tijdschrift. En toen ik ter gelegenheid van ons eerste gedrukte nummer Alfred
Kossmann belde met het verzoek om hem te interviewen, stemde hij direct toe. Veel
interviews gaf hij niet meer, maar voor een Rotterdams initiatief wilde hij graag een
uitzondering maken.
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Samen met onze fotograaf zocht ik Kossmann op in diens woning in Amsterdam.
We werden gastvrij onthaald en na de koffie verscheen er bier en jenever op tafel.
Dat bevorderde de sfeer van onze ontmoeting aanzienlijk, maar het was funest voor
de journalistieke missie die ik vervulde. Na de tweede kopstoot vergat ik bij het
wisselen van een cassettebandje de tape-
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recorder weer aan te zetten, een uur later nam ik het eerste bandje in z'n geheel over,
terwijl ik het laatste deel van het interview helemaal niet opnam. Tot overmaat van
ramp trof ik thuis een bandje aan waarop ik met name zelf aan het woord was, zodat
ik slechts over een klein deel van het interview beschikte. Zo kon ik grote delen van
anekdotes over C.B. Vaandrager, Hans Sleutelaar en Anna Blaman niet meer
terugvinden. De portretten van de fotograaf compenseerden de misser nog enigszins,
maar journalistiek vakwerk had ik niet echt afgeleverd.

De nieuwe vormgeving
Niet alleen de inhoud van het tijdschrift begon zich langzamerhand te verbeteren,
ook de vormgeving van het blad had zich geëvolueerd tot een zeer karakteristiek
onderdeel. Sinds juni 1996 werd Passionate vormgegeven door 75B, bestaande uit
een drietal studenten aan de Kunstacademie in Rotterdam. De aanleiding voor het
aantrekken van 75B was een brief van Witruimte waarin het bureau aankondigde dat
het Passionate niet langer wilde opmaken indien hier geen financiële vergoeding
tegenover kwam te staan. We werden in maart '96 met een ultimatum geconfronteerd
waarbij we drie maanden de tijd hadden om aan middelen te komen. Hoewel de
redactie alle begrip had voor het standpunt van Witruimte, kon ze door de slepende
affaire met de RKS geen concrete toezeggingen doen. Het gevolg was dat we besloten
om naar andere vormgevers uit te zien. Naast het gebrek aan financiële middelen
werd deze beslissing ingegeven door het feit dat we het ontwerp van Witruimte niet
meer vonden passen bij het imago van het tijdschrift. Daar waar wij ons steeds vaker
profileerden als de makers van een blad met vernieuwende ideeën over het literaire
periodiek, refereerde het ontwerp van Witruimte naar onze opvatting te veel aan een
klassieke opmaak.
Een briefje op een prikbord op de Kunstacademie leidde tot een reactie van het
drietal van 75B. Bij de eerste afspraak klikte het meteen. Waar Witruimte uitblonk
in grafische covers en ingetogen vormgeving zocht 75B op provocerende wijze de
confrontatie. De directheid en het extroverte karakter van hun ontwerpen sloten
perfect aan op de behoefte van ons om het blad ‘een smoel’ te geven.
Daarbij moest ik wel voor lief nemen dat ik regelmatig illegale bezoeken aan de
kunstacademie aflegde. Het was studenten namelijk verboden om zonder toestemming
van de schoolleiding in het academiegebouw aan externe opdrachten te werken. Het
ambitieuze drietal had hier echter maling aan en richtte een studio van de academie
in als hun werkruimte, die op den duur haar illegale karakter verloor en min of meer
zou worden gedoogd.
Bij de opmaak van het tweede nummer leidde één van mijn bezoeken tot een
frontale botsing met een docent. Het liep tegen de zomer en 75B werkte aan een
opdracht van de academie die die avond aan de directie zou worden gepresenteerd.
Toen de bewuste docent 75B met mij en het nieuwe ontwerp van Passionate betrapte,
terwijl de bewuste opdracht nog niet was uitgedraaid, onstak hij in woede. Was ik
nou helemaal gek geworden om het opdrachtenbeleid van de academie te doorkruisen!
Straks kwam de directie en dan lag er hier een literair tijdschrift uitgestald, terwijl
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niemand daar iets van af wist! Waar haalde ik de brutaliteit vandaan om drie studenten
van de
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academie een illegaal ontwerp te laten maken, terwijl ze er niet eens geld voor
ontvingen! Om de relatie met 75B te beschermen nam ik alle schuld op me en bood
ik m'n excuses aan. Uiteindelijk bleek de docent vooral gevoelig
te zijn voor de druk van de directie en heimelijk sympathie te hebben voor het
geleverde ontwerp van 75B. Deze houding werd een paar maanden later nog versterkt
door het feit dat we het drietal tweemaandelijks gingen betalen voor de opmaak van
het blad.
De ambitie van 75B vertaalde zich in de oprichting van een eigen bedrijf, waarbij
ze in korte tijd een groot aantal opdrachten en bekendheid verwierven. Hoogtepunt
daarbij was de tentoonstelling van het vormgevercollectief in de San Francisco
Museum of Modern Art. De cover van het eerste gedrukte nummer werd in de
catalogus van de tentoonstelling opgenomen, en men sprak van een ‘modern literary
magazine’ dat ‘was founded by a group of young people from Rotterdam who had
no money to pay for design’. Daarnaast werden er verschillende ontwerpen van het
binnenwerk op posterformaat geëxposeerd. Terwijl we wat betreft het literaire karakter
ons graag lieten inspireren door het tijdschrift Gard Sivik, hadden we met deze
tentoonstelling van 75B het idee een beetje in de voetsporen te treden van Hard
Werken, dat andere legendarische tijdschrift uit Rotterdam.

De bestuurlijke ontwikkeling
Hoewel het niet direct betrekking had op de inhoud van het tijdschrift vervulde ook
de organisatorische ontwikkeling van de stichting een cruciale rol in de doorbraak
van Passionate. Deze ontwikkeling is grotendeels op het conto te schrijven van Arjan
Verwoerd. Toen ik hem in het najaar van '95 belde had ik nog het idee dat hij een
redactionele versterking kon zijn. Spoedig bleek dat hij vanuit z'n werk een enorme
ervaring had in het opzetten van organisaties en projecten. Hij volgde Martin
Borsboom op als voorzitter van het bestuur en stippelde een langere termijn strategie
voor de stichting uit. Het gevolg was dat Erik Brus en ik een betaald dienstverband
bij de stichting kregen aangeboden en in mei '98 Stichting Passionate met een receptie
een eigen kantoor kon openen. In de wereld van het literaire tijdschrift neemt
Passionate daarmee een unieke positie in. Waar veel bladen afhankelijk zijn van de
kantoorruimten van uitgevers of huiskamers van bevlogen redacteuren, heeft de
redactie van Passionate sinds een jaar een eigen ruimte tot haar beschikking. Deze
professionalisering leidde tot een cultuuromslag in de organisatie. Was er in 1995
sprake van een redactie die een stichting nodig had om haar blad te financieren,
halverwege 1998 ontwikkelde Stichting Passionate zich tot een culturele ondernemer.
Nieuwe producten werden geïntroduceerd, projecten opgezet en de tijdschriftredactie
kreeg eindelijk de rust om zich met haar eigenlijke taak bezig te houden: het
ontwikkelen en uitdragen van haar visie op Passionate.
Giel van Strien
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Voor 28 gulden tot 1 mei 2000
ABONNEER U NU OP PASSIONATE EN ZEND ONDERSTAANDE
ABONNEERSTROOK NAAR: STICHTING PASSSONATE POSTBUS 25264,
3001 HG ROTTERDAM
-----------Naam: __________
Straat: __________
Postcode/plaats: __________
Bank/Giro: __________
Handtekening: __________
Verkooppunten Passionate
AMSTERDAM Boekhandel Athenaeum Spui 14-16 Boekhandel Per du
Kloveniersburgwal 86 Scheltema, Holkema Vermeulen Konings plein 20 ARNHEM
Hijman Boeken Grote Oord 15 DELFT De Boe kelier Wijnhaven 9 DEN BOSCH
Boekhandel Adr. Heinen Kerk straat 27 EINDHOVEN Piere Wristers Beemdstraat
2 GRONINGEN Athena's boekhandel Oude Kijk in 't Jatstraat 42 Boekhandel
Scholtens Wristers Guldenstraat 20 HAARLEM Boekhandel Athenaeum
LEEUWARDEN Accent boekhandel Oude Doelensteeg 9 LEIDEN Boekhandel
Kooyker Breestraat 93 NIJMEGEN Boekhandel Dekker en van de Vegt Plein 1944
nr. 129 ROTTERDAM Oosterboekhandel J. Amesz Voorschoterlaan 145b Donner
Boeken Lijnbaan 150 Voorheen Van Gennep Oude Binnenweg 131b SCHIEDAM
Boekhandel J.S. van Leeuwen Broersvest 85 UTRECHT Literaire Boekhandel
Lijnmarkt Lijnmarkt 17
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Society-pages 1994-1999
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Alles moet kapot!

v.l.n.r. Rien Vroegindeweij met vriendin en Robert Loesberg. Luc-en-Diois, Dauphiné, Frankrijk,
1964.
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Robert Loesberg - vergeten Rotterdams schrijver
De levensloop van verschillende Rotterdamse schrijvers vertoont een merkwaardig
overeenkomstig patroon: één of twee prachtboeken, dan de literaire en persoonlijke
val; wat rest is een hoop mooie anekdotes.
Rotterdam kent vele vergeten schrijvers. Passionate heeft in een themanummer Riekus
Waskowsky even aan de vergetelheid weten te onttrekken. Er zijn er meer, zoals
Arie Gelderblom, die met de bundel Gekkenwerk (De Bezige Bij, 1973) begin jaren
zeventig even een held was; of Tobias Ritman, waar niemand van gehoord schijnt
te hebben. Dat hij bestaan heeft getuigen alleen zijn boeken als Schaamblos en Uit
de hoogte van (ook jaren zeventig, ook niet meer verkrijgbaar). In Rotterdam heeft
alleen Rien Vroegindeweij zich aan een bespreking van de laatste gewaagd. Buiten
Rotterdam heeft natuurlijk Ab Visser het allemaal gelezen en besproken. Maar wie
leest er tegenwoordig nog Ab Visser.
Naast te zijn vergeten kenmerken vele Rotterdamse schrijvers zich door iets anders.
Zij hebben over het algemeen enige moeite om, zoals het hoort, een normaal burgerlijk
bestaan op te bouwen: Vaandrager, Gelderblom, Waskowsky. Zelfs Bob den Uyl,
die langer bleef schrijven, maar nooit echt landelijk bekend werd, wist niet van de
drank af te blijven en heeft daarmee zijn schrijversloopbaan voortijdig afgebroken.
Alleen A. Moonen leeft slechts voor de literatuur en wordt met het jaar huiselijker.
Robert Loesberg (1944-1990) past binnen dit patroon. Hij heeft het grootste deel
van zijn leven in Rotterdam gewoond, schreef twee verhalenbundels, kreeg enkele
tegenslagen te verduren, raakte aan de drank, en moest opgenomen worden. Nu blijkt
in de Rotterdamse gemeentebibliotheek slechts één bundel van hem te leen.

De periode voor het schrijverschap
Robert Loesberg werd geboren in de Delfgauwstraat in Rotterdam-Noord op 6 mei
1944. Hij doorliep de lagere school in de Veurstraat en de Sint-Petrus-Mulo in de
Oostervantstraat. Begin jaren zestig volgde hij de Rotterdamse tekenacademie aan
de G.J. de Jonghweg. Hier ontmoette hij Rien Vroegindeweij, waarmee hij een
trektocht ondernam door Frankrijk. Op deze tocht is één van zijn latere verhalen
gebaseerd.
Samen bezochten zij cafés als de Fles (later Miramar), Pardoel en Melief Bender.
Cafés waar ook latere grootheden als Deelder, Waskowsky en Vaandrager rondhingen.
Contact tussen hen en Loesberg was er echter niet.
In 1965 trouwde Robert Loesberg met Marijke Crusifix uit de Kerkhoflaan. Er
volgde een tamelijk zorgeloze tijd. Robert had verschillende baantjes, ze reisden
samen en bezochten veel popconcerten. In 1968 kregen zij een dochter. Deze
gelukkige periode was van korte duur. In 1970 gingen Robert en Marijke scheiden.

Propria cures
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Tijdens zijn huwelijk koos Robert voor het schrijverschap. Vanaf 1964 schreef hij
poëzie, maar pas in 1969 volgde een eerste publicatie in het tijdschrift Bijster, dat
slechts korte tijd heeft bestaan. Het is duidelijk dat Roberts ambities elders lagen.
Zijn kracht was het verhaal en de satire. Hij legde contact met het Amsterdamse
studentenblad Propria Cures en ont
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popte zich binnen de redactie en binnen Amsterdamse kringen als een cynicus, altijd
bereid iemand grof te beledigen. Maar hij was geliefd, ondanks zijn afwijkende
achtergrond: hij was geen student, praatte nogal bekakt en kleedde zich ook zo. En
hij kwam uit Rotterdam. Iets waar hij steeds meer afstand van zou nemen.
Binnen Propria Cures voelde Loesberg zich thuis. Hij kreeg erkenning en kon zich
uitleven in het beledigen van mensen. Binnen Propria Cures was er begin jaren
zeventig een sfeer ontstaan van mystificaties en beledigingen. In deze tijd publiceerde
Gerard Reve er zijn beroemde gedicht ‘Voor eigen erf’. Verder schreven in deze tijd
groten als W.F. Hermans, Heere Heeresma en Gerrit Komrij in Propria Cures.
Alles en iedereen werd naar hartelust beledigd op een manier die tegenwoordig
een stroom van processen zou uitlokken. De grappen gingen over joden, negers,
vrouwen, zelfmoord, pis & poep en uiteraard het koningshuis. Bepaalde schrijvers,
natuurlijk Harry Mulisch weer, werden consequent de grond in gestampt. In 1975
werd er een prijsvraag gepubliceerd, voor jong en oud: ‘welke dichter zal het eerst
overlijden aan het gebruik van zwaarverdovende middelen, Jules Deelder, C.B.
Vaandrager of Hans Verhagen? Hun dood zal U hoegenaamd niets kunnen schelen.’
Loesberg publiceerde vaak onder pseudoniemen als Dokter Robert en C.B.
Vaandrager. En hij keerde zich af van Rotterdam. In een stuk met de titel ‘Geef mij
maar weer oorlog’ heeft hij het over ‘de prachtige opruimingswerkzaamheden van
de Duitsers met hun nog te weinig geprezen bombardement’.

Het debuut
Loesberg was officieel van maart 1973 tot november 1974 redacteur van PC. Hij
trok vooral op met Henk Spaan en Mensje van Keulen. Zijn grootste belang was om
literaire erkenning te verkrijgen. Dit lukte toen in 1973 en 1974 een aantal verhalen
van hem gepubliceerd werd in Maatstaf. In het najaar van 1974 keerden deze verhalen
terug in zijn door de Arbeiderspers uitgegeven debuut Enige Defecten. Het is een
merkwaardig boek, bestaande uit zeven verhalen, waarin telkens Loesberg de
hoofdpersoon is. De verhalen spelen zich af in Rotterdam in het jaar 1968, maar de
leeftijd van Loesberg verschilt per verhaal. In het eerste verhaal is hij een kind, in
het laatste een bejaarde.
Wat aan het uiterlijk opvalt is de lege achterflap; geen foto of tekst van deze
debutant. Verder het feit dat de verhalen geen titels hebben. Het karakter van de
Loesberg uit Enige Defecten is in alle verhalen gelijk. Hij haat zijn soortgenoten,
vooral de middelmatige en burgerlijke exemplaren.
In het eerste verhaal heeft het kind Robert het al over kankerlijers en een stinkwijf.
In het begin van het verhaal zegt de kleine jongen: ‘Er moet iets kapot... doet er niet
toe wat.’ Kernachtiger kun je het niet verzinnen. In elk verhaal keert het terug: de
jongeman Loesberg die zich aan zijn leeftijdgenoten ergert, maar ook aan de zon.
‘De zon moet kapot.’ In verhaal drie moet zijn reisgenoot het ontgelden, in een ander
verhaal zijn echtgenote, enzovoorts. In het laatste verhaal heeft de bejaarde Loesberg
het contact met andere mensen volledig opgegeven. Tot slot is voor mensen met
tandartsangst het vijfde verhaal erg aan te raden.
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De pers was redelijk positief over het debuut. Gerrit Komrij noemde het een epos
van verval en roemde Enige Defecten als een weerzinwekkend boek. ‘Het is een
walgelijk, reactionair produkt, met een eigenwijze etter in de hoofdrol, misantroop
en destructief. Ik kan het u van harte aanbevelen.’
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Anderen waren minder positief. In de Nieuwe Linie werd hij door Harry van Santvoort
een fascist en een sadist genoemd.
Enige Defecten sloeg niet aan bij het grote publiek. Er volgde geen herdruk. Maar
Loesberg was wel tevreden over het boek en zag ermee zijn schrijverschap bevestigd.
Zijn arrogante spel en rake kleinerende opmerkingen verloor hij er niet bij.

Goed is het nooit
In interviews liet Loesberg zich graag van zijn meest cynische kant zien. Deze droegen
dan ook consequent titels als: ‘Er deugt absoluut niets of niemand’, ‘Ik ben een
doortrapte schoft’ en ‘Goed is het nooit’. Susanne Piët die hem namens de VPRO
een vraaggesprek kwam afnemen werd afgesnauwd. Hoe haalde zij het in haar hoofd
om hem in spijkerbroek te komen interviewen?
Eind '75 verhuisde Loesberg naar Den Haag met zijn nieuwe vriendin Carry.
Waarom zij daar gingen wonen, is niet geheel duidelijk. Zij werkte in Rotterdam en
de literatuur speelde zich af in Amsterdam. Aan Theo Sontrop schreef hij eerder over
Den Haag: ‘...alles is daar defect. Vervallen, achterhaald, vals, grijs, ingeslapen,
pseudo, afgebroken of ingestort, verkocht, beleend, verlaten, hol, etcetera. Kortom
een stad waar ik mij prima zal thuis voelen.’
Over Amsterdam was Loesberg overigens ook niet erg te spreken, maar waarover
wel: ‘Ik was dus nog in Amsterdam. Die ellendige stad. Stank. Vuil. Onechte stad,
alles vals. Rotterdam is tenminste nog eerlijk. R toont unverfroren zijn boerse
lompheid. Het tuig dat de Adamse bevolking uitmaakt, is al even lomp als de Rdamse
maar die laatste kinkels willen tenminste niet de swingende metropoliet uithangen.
Dat willen Adammers wel.’
Loesbergs huwelijksgeluk duurde niet lang. Op 4 mei 1976 kwam Carry om het
leven door een treinongeluk. Robert zou deze klap nooit geheel te boven komen. Zij
hield hem in bedwang, terwijl hij schreef. Zonder haar zou hij steeds meer doorslaan.

Het tweede boek
In het voorjaar van 1977 verscheen zijn tweede bundel Een eigen auto met verhalen
die grotendeels waren geschreven voor de dood van Carry. De thema's zijn hetzelfde.
Loesberg is de hoofdpersoon, zijn motto is ‘ik haat ze allemaal’. Loesberg als kleine
jongen, als student en als lifter, hij haat zijn soortgenoten en gedraagt zich destructief.
Het verhaal ‘Kan-niet is dood’ is illustratief. De kleine Loesberg krijgt van zijn opa
een felbegeerde speelgoedjeep. Binnen enkele dagen is het ding gemold.
De achterflap was deze keer wel gevuld, met tekst en met het enigszins arrogante
hoofd van de auteur. De verhalen hebben wel een titel, maar staan vol met overbodige
citaten. Het geheel is van mindere kwaliteit dan het debuut. De critici dachten er ook
zo over. Wel werd zijn levensvisie vergeleken met die van Reve en Céline.
Na Een eigen auto werd het stil rond Loesberg. Hij raakte zijn baan op een
makelaarskantoor kwijt. Het bedelen om een uitkering vond hij verschrikkelijk. Hij
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klaagde erover dat hij aan de ziekte van Pfeiffer leed en in 1978 kreeg hij tijdens een
bezoek aan de Frankfurter Buchmesse zijn eerste aanval van epilepsie. Later in het
ziekenhuis bleek hij ook een te hoge bloeddruk en een te klein hart te hebben, en
bovendien aan suikerziekte te lijden. Zijn drankgebruik, dat na de dood van Carry
alleen maar toegenomen was,
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had hier bepaald geen gunstige uitwerking op.
In de omgang werd hij steeds moeilijker. Hij paste telefoonterreur toe op mensen
uit zijn kennissenkring. Er vond echter een opleving plaats in 1979. Robert voelde
zich beter, beweerde gestopt te zijn met drinken en werkte weer aan verhalen voor
Maatstaf. Begin jaren tachtig publiceerde hij nog enkele stukjes in Propria Cures,
maar langzaamaan zag hij in dat er geen nieuwe bundel meer in zat. Eerst deed hij
het in Propria Cures met een grapje af: ‘Ik heb de tijd. Ik ben niet zo publiceerderig:
ik ben W.F. Hermans niet.’ Maar nadat in 1983 zijn beide bundels in de ramsj terecht
waren gekomen, wist hij dat het over was.

De neergang
De laatste jaren van zijn leven leed hij op het eerste gezicht een zeer teruggetrokken
leven. Bijna alle contacten met de literaire wereld in Amsterdam waren verbroken,
evenals die met zijn familie. Vreemd genoeg had hij wel goede contacten met de
mensen uit zijn straat in Den Haag. Zij waardeerden zijn vreemde fratsen en scherpe
opmerkingen. Vooral bij de overbuurman Chris Jansen kwam hij regelmatig over de
vloer. Aan zijn kinderen legde hij uit hoe je je polsen moet doorsnijden om een
zelfmoordpoging niet te doen mislukken. Op een feestje bekende iemand zijn boeken
te hebben gelezen: ‘Als ik eerder had geweten dat ik voor deze doelgroep schreef,
dan was ik ermee gestopt,’ verzuchtte Loesberg daarop.
Minder grappig waren zijn neigingen tot zelfdestructie en zijn alcoholinname. Hij
bezocht het RIAGG en moest regelmatig worden opgenomen: voor psychiatrische
behandeling onder andere in Bloemendaal en voor de gevolgen van zijn drankmisbruik
in het Bronovo-ziekenhuis. Hier vanuit schreef hij een kaartje aan Theo Sontrop met
als kop ‘Nog erger!’ De eerste zin luidde: ‘Mijn hersens zijn kapot.’
Op 28 april 1990 verscheen een interview in het Parool met Loesberg. Theodor
Holman reisde naar Den Haag om te vragen waar Loesberg gebleven was. Het was
ontnuchterend. Loesberg keek serieus terug op zijn leven, hij haalde geen grappen
en grollen uit. Aan het eind zei hij: ‘Misschien ben ik wel geen auteur... Ik heb geen
toekomst. Ik zie wel.’ Het zou zijn laatste interview zijn.
Na kerst 1990 viel het de buren op dat Loesberg zich al enige dagen niet had laten
zien. Bovendien brandde er vierentwintig uur per dag een lamp. De politie vond hem
in zijn huiskamer.
Op 4 januari werd Robert Loesberg gecremeerd op begraafplaats Nieuw Eik en
Duin. Er was veel belangstelling: familie, oude Propria-Curesvrienden en buren.
Diverse kranten en weekbladen besteedden aandacht aan zijn dood. In 1991 verscheen
nog een bundel getiteld Loesberg in PC. Maar bij zijn vijftigste geboortedag, in mei
1994, was het stil. Zelfs binnen de Rotterdamse literatuur is hij grotendeels vergeten.

Alex Dabrowski
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Dit artikel is gebaseerd op materiaal ontleend aan een onderzoek naar het leven van
Robert Loesberg door Alex Dabrowski en Ronald Groeneweg, waarvan het resultaat
is gepubliceerd in Maatstaf (1995, 1). Zie ook hier voor verdere literatuur over
Loesberg.
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Rotterdamse kwatrijnen
‘Wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende.’
Hebreeën 13:14

Herinnering
Rotterdam is een godverlaten kade
Onder koud lamplicht, zwavelgeel,
En een zwarte, maandoorvlaagde wade
Omspant het onuitsprekelijk geheel.
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Bombardement
De Junkers hebben zich niet vergist:
Eeuwen moesten worden uitgewist,
Opdat, waar warme wijken stonden,
Kil geld jaagt op de onheilsgronden.

Nachtleven
Maanlicht overstraalt de Maas en ommelanden,
Het onbezielde leven haast zich naar de randen.
Schimmen nemen bezit van de ontvolkte straten
- Als in een dodenstad, schuw en alleen gelaten.
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Rotterdam revisited
Wolken varen boven palingkleurig water,
Het licht blinkt net als toen, maar later.
De Hef waakt stil over dit verbeten leven.
Ik keer me, duizelend, om. En huiver even.

Grafschrift
voor C.B. Vaandrager
De dichter, in het stugge woord bedreven,
Die zijn gesloten hart nors openstelde,
Sleet hier zijn barre, boze dichtersleven.
De stad bestaat in wat hij haar vertelde.

Hans Sleutelaar

Hoe sommige Vlaamse films niet tot stand komen
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Ballade van de laatste reis
(voor A.)

1 (voorspel)
Zacht zegt ze:
na deze reis weet ik
of ik hem volg naar Vuurland,
of hoe het ook mag heten.
Zwijgend verder ingepakt
totdat ze
de slaapzakken ineengeritst
donzen gondel
waarin we lijf aan lijf
stijgend dalend
in teder evenwicht
Licht nahijgend van het dromerig
klaarkomen staat ze op en zegt:
bijna toch nog iets vergeten.

2 (allemansrecht...)
Vraagt ze:
je bedoelt dat iedereen
met mij wanneer en waar hij wil?
Vrij kamperen, legt hij uit,
geen grens aan plaats
of tijd
zo was het spel - jij vroeg niet
wat je vroeg, ik zei niet
wat ik zei - zo de regel
En hij (haar voordeur op het nachtslot,
de derde slaapzak ergens achterin,
een schaduw in haar ogen)
de uitgewoonde straat uitrijdt
richting noorderzon.
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3 (aankomst)
Ze spelt de krant:
zonsopgang, smalle landtong,
man in duikerpak zet aktentas
op strand, op 50 m. uit de kust
een persicoop, een vage foto
als bewijs
ik wilde vragen en vroeg niet,
nam de krant en vertaalde
het weerbericht
Terzijde van het voorspelde
stormgebied, ver landinwaarts
aan een drukbevaren fjord
zoeken ze, elkanders vreemdeling,
beschutting voor de kleine tent.

4 (nacht)
Ze fluistert:
wat moeten al die schepen?
Zoeklichten spoken over de lage
oevers van de fjord, roerdompen
reageren met gedempt
gesnater
met deze vaarweg binnengaats
mijdt de zeeman, las ik je voor,
de Jammerbocht die niet voor niets
zo gruwelijk geheten
De derde slaapzak (bijna vergeten)
uitgerold ademt ze:
hoor je het hijgen van de wind,
de zware stappen in het water?
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5 (opdracht)
Ze decodeert:
ga met het ochtendrood,
voorbij de overbloei aan stokrozen,
volg de windveren aan de hemel,
zoek het molenrijke eiland
waar eb noch vloed
de slaapzakken strak opgerold
waarin die nacht
tot bloedens toe
lijf gezocht naar lijf
en niet gevonden
De blauwdruk van het eindtraject
op haar gesloten schoot
wijst zij de weg.

6 (overtocht)
Haar ogen groot:
stampend worstelt het schip
tussen druipende muren van zee,
dieper en dieper bukt ze haar
met schitterend zout bespat
gezicht
diep in zijn keel staken de wetten
tegen beter weten, kronkelde
een slang van walging
Hun wanhoop waait aan flarden
op de voortrazende boeggolf.
Als hij haar ontluisterde mond
schoon wil likken fluistert ze:
hij kan ons zien, hij kan ons zien.
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7 (tussenspel)
Opgelucht:
de kust is veilig, geen koplamp
opdoemend in de aangolvende
mist, noch in de spiegel taal
of onheilsteken, tot midden voor
de brede poort
lieve luxe wilde je opeens,
warme douches en een restaurant,
dat ik je aanraakte hoezo eiland, eb of vloed,
wij waren koningskinderen
Achter een stortgordijn van regen
verdampt het visioen: terug!
elk nieuw begin is moord.

8 (bestemming)
Het eiland:
slechts van het vaste land gescheiden
door een diepe trog,
geheime wijkplaats
voor onderzeese schaduwen, ongeïdentificeerd
vanaf het smalle strand
zag ik zonneboot
roerloos afgemeerd
in roodkoperen licht,
zag ik je blootsvoets
de zee inlopen
stap voor stap
onherroepelijk
(Schipper mag ik overvaren)
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9 (naspel)
Hij droomt:
dat hij droomt dat alles slechts
een droom, dat hij het tere wonder
van haar slaaplauwe tepels
aan zijn wimpers terug
kan dromen
dat ik niet sliep
dat zonder enig omhaal
je mij het wachtwoord in de mond
kon leggen, dat ik mijn rol
Dat ze dus ieder ogenblik
de tent kan openslaan, hem wakker
kussen en zeggen: vriendje,
heb je naar gedroomd?

10 (gedachten)
Er staat gezegd:
Dit tussen ons zal altijd zijn
ook als het niet meer is,
en
altijd mag je in mij komen
ook als ik ooit met wie dan
waar dan ook ter wereld had hij gedacht.
Al die tijd stond er gezwegen:
wat tussen de lakens is gezegd
is niet gezegd, jammer, nergens
kun je er iets voor kopen had zij gedacht.
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11 (teken)
Reiziger, sta even stil
op deze kale hoogte aan de kust zie de molen tegen de winterlucht
diagonaal gekruisigd
nachtzwart geteerd
aftakelend decorstuk:
dode zee met zonsondergang
soms komt een ijsvogeltje
staalblauw en oranje
fladderen om zijn houten kop,
rust wat uit
op een van zijn gekluisterde wieken,
wet de felle snavel
aan een van zijn verroeste spijkers.

Klaas de Wit

Passionate. Jaargang 6

80

Nick Cave en de vloek van God
Nick Cave heeft, na King Ink en de roman And the ass saw the angel, zijn
derde boek uitgebracht. King Ink II is een verzameling van songteksten,
een enkel gedicht en wat prozastukken van de Australische zanger en
tekstschrijver.
King Ink II opent met de tekst van de onvergetelijke single uit 1988 ‘The mercy seat’,
een monotoon maar hypnotisch dreunend nummer van ruim 7 minuten. Hierin worden
we deelgenoot van de laatste gedachten van een tot de electrische stoel veroordeelde
man. Waarom hij veroordeeld is wordt niet duidelijk; wat de rechters hem aanrekenen
lijkt hem ook niet meer te interesseren. Maar hij is wel geobsedeerd door het oordeel
dat door God over hem uitgesproken zal worden. Uit alles om hem heen probeert hij
voortekenen te lezen: Interpret signs and catalogue/ A blackened tooth, a scarlet fog
... the face of Jesus in my soup. Maar dit levert niets anders op dan verwarring.
Uiteindelijk geeft hij zich over aan de dood, zich bewust van het menselijk
onvermogen iets te begrijpen van het uiteindelijke vonnis.
De thema's in ‘The mercy seat’ - geloof, schuld, boete, dood - staan centraal in
Cave's gehele oeuvre. In een van de mooiste bijdragen in King Ink II, het essay ‘The
flesh made word’, gaat hij in op zijn manier van geloven, en het verband tussen dit
geloof en zijn artistieke drijfveren. God is een product van de verbeelding, zo begint
Cave. Maar als jongen was hij bang voor zijn verbeelding; hij zag het als een donkere
kamer vol verboden fantasieën. Totdat hij dertien was. Zijn vader, predikant en een
marginale schrijver, nodigde hem uit in zijn studeerkamer en citeerde Shakespeare,
Dostojevski en Nabokov, om deze geheime kennis aan zijn zoon door te geven. Nu,
zegt Cave, begrijpt hij dat zijn vader op deze manier in contact met God stond - al
had die als schrijver niet veel succes, met slechts twee gepubliceerde verhalen in
vergeten tijdschriften. Toch verhief literatuur hem uit de grauwheid en deed hem
proeven van het goddelijke. De jonge Nick, hoewel hij niet precies begreep waarom,
werd geraakt door de liefde van zijn vader voor literatuur en begon zelf gedichten
te schrijven.
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Enkele jaren later richtte hij met vrienden een rockband op, The Birthday Party. Voor
het schrijven van songteksten liet hij zich inspireren door de Bijbel, met name het
Oude Testament. Cave herkende zijn eigen wereldbeeld in de brute, meedogenloze
stem van God, die gehele stammen uitroeide als iets hem niet zinde; de jaloerse,
wantrouwende God ook, die zonder aanleiding het leven van zijn trouwe dienaar Job
tot een hel maakte. Dit beeld van de lijdende mens onder een despotische God begon
in Cave's teksten op te duiken. Het was alsof Gods stem door hem voer. Cave schrijft
(eigen vertaling): ‘God sprak niet alleen tegen me maar door me, en Zijn adem stonk...
ik hoefde alleen maar het podium op te lopen en mijn mond te openen en de vloek
van God door me te laten bulderen.’
Ik heb de vloek van God in Nick Cave gezien. Het was in 1985 in De Doelen, tijdens
het Pandora's Music Box festival. The Birthday Party was uiteen gevallen en Cave
had zijn nieuwe band geformeerd: de Bad Seeds. Ik had hun eerste lp From her to
eternity gekoesterd, maar nu zag ik ze voor het eerst spelen. Met Mick Harvey, de
trouwe gezel, gereserveerd op de achtergrond; met Blixa Bargeld, het Duitse
doodshoofd met de piekende haren en de kaplaarzen, bespeler van gitaar en soms
drilboor; en Nick Cave zelf, bleek, broodmager, zwaaiend op zijn lange benen. Ik
stond helemaal vooraan, en hield me vast aan de rand van het podium. Vanaf de
eerste klanken buitelde iedereen in het publiek over elkaar heen, struikelend, vallend
over de stoelen van de Grote Zaal. De muziek was dan ook van een enorme intensiteit,
rusteloos en lawaaierig maar toch helder - de unieke sound van de Bad Seeds. En
Cave stond voor hen, en kronkelde met zijn lichaam om de woorden uit te spuwen.
Here come the Judgement Train. Get on board! O let's roll! Het duurde een uur. Ik
herinner me dat ik na afloop, terwijl de zaal leegstroomde, verdwaasd tegen het
podium geleund stond.
Zo'n overweldigend concert heb ik sindsdien niet meer gezien, ook niet van Nick
Cave and the Bad Seeds. Cave geeft in ‘The word made flesh’ ook aan dat zijn werk
en zijn inspiratiebronnen veranderd zijn. De woede van waaruit hij werkte was
slopend, niet vol te houden. Hij sloot het Oude Testament dicht en opende het Nieuwe,
met daarin de evangeliën over Jezus. De stem van Jezus, zachter en introspectiever
dan die van God, stelde Cave in staat zijn relatie tot de wereld opnieuw te definiëren.
Hij ziet Jezus als een man van de verbeelding, en de vijand van fanatieke
geloofsneuroten, die bovendien in staat is tot vergeving en compassie. ‘Door Zijn
Zoon te creëren, had God de Vader zich ontwikkeld... en maakte zijn fouten goed.’
De hardvochtige toorn verdween zo uit Cave's werk, en maakte plaats voor een
humaner mensbeeld.
Cave citeert aan het eind van zijn essay Jezus' woorden dat het koninkrijk van
binnen zit. Wij moeten de goddelijkheid voeden, door onszelf, door taal en
verbeelding. God heeft ons nodig om zo levend gehouden te worden, beweert Cave.
Men hoeft niet meer op de Mercy Seat plaats te nemen om het oordeel af te wachten,
lijkt hij te willen zeggen; zonder de mens is er niet eens een Schepper. Nick Cave
zet daarom - net als zijn vader - de goddelijke taak om te creëren voort, zij het dat
zijn toon veranderd is. De muziek op zijn meest recente CD The boatman's call,
bijvoorbeeld, is ingetogen, met veel piano en zachte gitaar. Teksten over verlangen,
onzekerheid, de liefde die komt en gaat. En goed is het nog steeds, trouwens, ook
zonder de vloek van God.
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Pjotrs sigaar
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Pjotr woelt in z'n bed, hij droomt van de hamerneger. De hamerneger heeft 't op Pjotr
voorzien, de neger wil hem met de hamer op z'n kop slaan. De hamerneger is niet
zomaar een neger, hij is een neger der wrake. De hamerneger sluipt rond in de stad,
hij heeft het gemunt op invaliden; mankt er iemand of heeft iemand een ontbrekend
ledemaat, dan slaat de hamerneger toe. ‘Eén korte harde slag op de knikker, dat zal
ze leren,’ zo denkt de hamerneger erover, en geef 'm 's ongelijk. Pjotr is bang. Pjotr
is ook gehandicapt. Pjotr is aan één oor doof, zoiets zal zeker de woede van de
hamerneger oproepen, bovendien is Pjotr de laatste tijd onmachtig wat z'n sigaar
betreft, hij speelt het allemaal niet meer zo goed klaar. De hamerneger is gezond van
lijf en leden, zodat hij rond kan sluipen en lichamelijk minder bedeelden op hun kop
kan slaan. De stad is een jungle. Het is nacht en Pjotr loopt in een donkere straat. In
een portiek blikkert iets. Is het soms het gebit van de neger? Neen, het is zijn hamer,
die blikkert. Het is een mooie hamer, met blanke steel en zilveren kop. Pjotr zet het
op een lopen, maar in dromen kun je niet rennen, dat weet een kind. Jij wilt vooruit,
maar je benen willen niet. Een ellendige toestand. Pjotr schreeuwt: pleurt op,
hamerneger, pleurt op naar Spijkenisse, daar woon je toch, stuk bamboe! Pjotr slaat
z'n ogen open en het is nog nacht. Het beste is dan de lichten te ontsteken en een
kopje thee te maken, je komt dan wel tot rust, maar Pjotr vraagt zich wel af waarom
hij zoveel keer moet sterven, hem dunkt dat één keer toch wel genoeg is. Pjotr belt
zijn vriend Henkie op. Zeg Henkie, zegt Pjotr, ben jij bijgeval soms familie van die
hamerneger die door de stad waart, jullie zijn toch allemaal familie van elkaar? Nee,
zegt Henkie, die ken ik niet, maar hij is wel goed bezig, lees ik in de krant, hij geeft
die invaliden flink hun vet, wat jij, Pjottertje? Zeker, zegt Pjotr, maar hij jaagt me
wel de stuipen op het lijf, je weet toch dat ik ook gehandicapt ben, met dat oor, bedoel
ik. Godverdomme Pjotr, zegt Henkie, ga in jezusnaam slapen, weet je wel. Niet zo
vloeken Henkie, dat is nergens voor nodig, er zijn mensen die het veel moeilijker
hebben dan jij en die toch nooit vloeken, integendeel juist het hoofd deemoedig
buigen en hun ziel in lijdzaamheid bezitten of hoe heet dat, en ben jij nou m'n vriend
of niet, je moet het maar zeggen hoor, anders zoek ik gerust een andere negervriend
die wel z'n plaats weet. Ik ben je vriend, Pjotr, ik ben je broeder, weet je wel, zegt
Henkie. Ik krijg trouwens nog geld van je, zegt Pjotr. Wat zeg je, Pjotr, de lijn is een
beetje slecht, zegt Henkie. Luister Henkie, zegt Pjotr, ik verkeer in grote geestelijke
nood, ik verga van de angst, m'n hart bonkt als een bezetene, ik ben zo bang, Henkie,
zo bang, zo bang voor de hamerneger, zo bang dat-ie op m'n kop gaat slaan, hij heeft
het immers gemunt op zielenpoten zoals ik, ik verga gewoon van de pestzenuwen.
Neem een pil, Pjotr, zegt Henkie. Ik heb geen pillen meer, zegt Pjotr, ja, pillen voor
de optimale darmflora, maar wat heb ik daar nu aan? Ik heb momenteel ook niks,
Pjotr, zegt Henkie. Precies, zegt Pjotr, daarom moet jij ook wakker blijven, snap je.
Mooi is dat, zegt Henkie, ik lag godverdomme net te slapen. Ja hoor 's, je bent m'n
vriend of niet, en zo lang jij wakker bent zal de hamerneger het zeker niet wagen mij
op m'n kop te timmeren. Wacht even, zegt Henkie, ik steek even een sigaartje op.
Heel verstandig, Henkie, zegt Pjotr, dan doe ik dat ook, en dan gaan we gezellig
praten over allerhande onderwerpen, ik zal je allerlei wetenswaardigheden vertellen,
bijvoorbeeld dat in Perzië je lippen worden afgesneden als je het waagt een sigaar
op te steken, dingen die je nog niet wist, je weet sowieso weinig, dat komt omdat je
niet gestudeerd hebt zoals ik, en je hele leven nog geen dag gewerkt hebt, of wou je
dat pooieren soms
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werken noemen, alle negers zijn pooiers, 't is een droevige, maar harde waarheid, en
nu gaan ze ook nog met hamers lopen slingeren, je vraagt je wel eens af wat God
toch bezield heeft om de neger te scheppen, de Grote Sigarenmaker zal ze wel bedoeld
hebben als lastdier, om de lieve ezels wat te ontlasten, zo zal het wel in zijn werk
zijn gegaan, de zaak wordt me nu opene heel klaar, de ellende is begonnen toen de
negers kleren gingen dragen en sigaren gingen roken... Wil je niet een lied voor me
zingen, Henkie, een geestelijk lied, een geestelijk negerlied, een negerspiraal of hoe
heet 't, van dat de Lord de hele wereld in His Hand houdt en dat we daarom niet bang
hoeven te zijn, wist je trouwens dat er in Rotterdam een negerin rondloopt van bijna
twee meter, niet alleen van lengte maar ook van omtrek, en dat die negerin Lolita
heet, Lolita Scheurwater om volledig te zijn, en dat je die negerin gewoon kan
neuken... Wat? vraagt Henkie. Ja, nou wor je wakker hè, ik zeg toch dat ik je allerlei
wetenswaardigheden zal vertellen, steek nou nog maar een sigaar op en luister: je
mag haar in haar tepels bijten, ik bedoel niet een beetje sabbelen, zoals aan een sigaar,
trouwens: rook je die sigaar wel goed? Het verkeerd roken van de sigaar schuilt niet
altijd in het rotkarakter van de roker. Ja, maar die Lolita Scheurwater, zegt Henkie,
hoe zit het daarmee, ik bedoel, waar en hoe... Daar kom ik nog over te spreken, zegt
Pjotr, het heeft hier alles mee te maken, maar we moeten de nacht vol lullen, de nacht
met haar rot-zwarte muil, haar fopgebit, haar beslagen tong, haar dweiltjeslucht, haar
obscene huig... Ja, schiet nou maar op man, weet je wel, zegt Henkie. Welzeker, zegt
Pjotr, Lolita, de naam geeft je een kinderuurtje in gedachten, maar het is toch echt
een volwassen beurt die je krijgt. Ze zegt: je mag gerust in m'n tepels bijten hoor.
Daar heb je wel zin in, dus je sabbelt wat. Ik voel nog niks hoor, zegt Lolita. Dan
bijt je wat. Mag best wel harder hoor, zegt Lolita. Dus je knauwt, en niet zo'n beetje
ook. Ik voel niks, zegt Lolita, ben je al begonnen? Je zet er nu je kaken goed in, ik
weet niet of je wel 's in een squashballetje heb gebeten, Henkie, maar zulk een balletje
geeft meer mee dan de tepels van Lolita. Je hebt zeker wat gedronken, dat 't niet lukt,
zegt Lolita. Wat denk je, Henkie, ik heb al m'n tanden nog, maar kracht zit er blijkbaar
niet meer in, op een morgen sta ik op en m'n mond is leeg, er zit geen haar meer op
m'n hoofd en m'n andere oor is ook nog doof, god, dan zal de hamerneger helemaal
wel geen pardon meer kennen, ik kan eigenlijk net zo goed zelf een hamer uit de
gereedschapskist pakken en mezelf een flinke hijs verkopen. Ha! roept Henkie, net
iets voor een witte reet, om niks klaar te spelen. Luister, ik heb hier niks meer te
snuiven, godverdomme, zegt Henkie. Dan steek je gewoon nog maar een sigaar op,
zegt Pjotr, en wees blij dat je niet in Perzië woont, daar snijden ze je neus af als je
het waagt te snuiven; wil je me echt niet een mooie negerspiraal zingen, zodat ik
geheel getroost en vergeestelijkt in kan slapen? De hamerneger, de hamerneger waart
rond! zingt Henkie onheilspellend in de hoorn. Dat zijn geen geintjes meer, Henkie,
zegt Pjotr, ik sta op de rand van de dood, er is geen licht, ik beef... Leg af die stoma,
en leef! roept Henkie. Erg grappig, Henkie, maar wacht maar, jij komt ook nog lelijk
te pas, jouw sigaar zal op een dag ook uitgaan en dan kan je trekken wat je wil, vuur
zal er niet meer inkomen; luister, jij zit toch een beetje in de pooierij en zo, kan jij
me niet 's een bedoeïenenvrouwtje bezorgen, ik smacht gewoon naar een
bedoeïenenvrouwtje, zo'n vrouwtje zou nou nog 's de brand in m'n sigaar kunnen
steken, als je begrijpt wat ik bedoel. Waarom specifiek een bedoeïenenvrouwtje,
Pjotr? vraagt Henkie. Omdat deze vrouwtjes de heerlijkste witte broekjes aan hun
reet hebben zitten, wist je
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dat niet, Henkie? Hieruit blijkt maar weer dat je niet gestudeerd hebt, zoals ik, ik stel
belang in allerlei vreemde volkeren en hun culturen. Wist je bijvoorbeeld dat de
bedoeïenenvrouwen hun witte broekje 's nachts aan de tentpaal hangen, niet om het
te drogen, want wassen doen de bedoeïenenvrouwen hun broekjes niet, daarvoor is
het water in de woestijn veel te schaars, ze kijken wel uit, dat water kunnen ze wel
beter gebruiken dan daarin hun broekjes een sopje te geven. En waar zou zo'n
bedoeïenenbroekje ook vuil van moeten worden? De bedoeïenenvrouwen hangen
hun broekjes dan wel te luchten, maar meer uit overlevering dan uit noodzaak. De
hele dag trekken ze door de woestijn, en maar sjokken en sjokken, met een tent en
een kind op de rug, want hun mannen, de bedoeïenenmannen, voeren zelf niks uit,
die zitten zelf comfortabel tussen de schuddende bulten van hun kamelen; vandaar
ook dat ze de hele dag met zo'n halve stijve zitten, van de kamelengang, wat dacht
je dan, natuurlijk, de hele dag zitten die met een halve paal maar op van die vrolijke
bladeren te kauwen en weg te dromen, hier en daar komt zelfs een bedoeïenenman
een beetje klaar tijdens de trek, op zo'n hele luie stroperige manier, terwijl die vrouwen
maar zeulen en een onwillige geit met een leren rotting voort proberen te drijven,
een hard leven, net wat u zegt, maar zweten doen die vrouwen niet, wist je dat wel
Henkie, hoe hard en hoe heet het ook is, nog geen druppeltje sijpelt er uit hun porieën,
hun gladde donkere huid blijft strak en droog, en klagen doen ze ook niet. De hele
dag lopen ze met zo'n vage glimlach rond de mond. Piesen doen die vrouwen ook
bijna niet, ja, wat valt er ook te piesen, met die paar slokjes water per dag. Moeten
ze piesen, dan laten ze het gewoon lopen terwijl ze gestadig voortsjokken, ze gaan
daar echt niet voor stilstaan, voor die paar druppels, het komt dan wel in hun broekje,
maar de hete wind doet het allemaal verdampen. Slaan ze dan aan het eind van een
dag trekken hun tenten op, dan hangen ze de broekjes aan de tentstok en heus niet
om er de zoute damp uit te luchten want die zit er echt niet in, maar omdat al sinds
het begin van het bedoeïenisme de vrouwen hun broek aan de stok hangen, daarom.
Misschien dat het ooit een reden heeft gehad, wie weet, maar bedoeïenen zijn
analfabeten, stellen nooit iets op schrift, dus je hebt er maar het raden naar. De
broekjes hangen in de nachtelijke woestijnwind en de schuring van de opwaaiende
zandkorrels maakt het schone broekje nog schoner dan het al is, zo zit dat daar, zo'n
broekje blijft de hele nacht hangen, in de koude woestijnnacht. De kou maakt het
broekje een beetje hard en krakerig, wat goed is, want zo springen de zandvlooien
die het broekje misschien nog huisvest er van af, die moeten daar niks van hebben,
van dat krakerige en dat koude... Snap je, Henkie? Henkie? Henkie! Henkie! Ja,
Pjotr, hier ben ik alweer, ik was even weggevallen, weet je wel. Nee, dan is het goed,
zegt Pjotr, zo lang je maar niet aan je eigen eikenhout leg te sjorren, of waarom ook
niet, in het vrije Nederland mag dat allemaal maar, in Perzië snijden ze meteen...
Jaja, Pjotr, zegt Henkie, het zijn wantoestanden, daar in de achterlijke landen. Hier
dan niet? zegt Pjotr, met die hamernegers en zo, ik ben zo bang, Henkie, ik kan het
je gewoon niet zeggen, hoe bang, ik moet door kakelen anders word ik gek. O, jij
wordt gek? zegt Henkie, en wat dacht je dat ik van jou word? 't Is dat je nog geld
van me krijgt, anders had je allang de gele tering kunnen krijgen, weet je wel. Hou
't geld maar, Henkie, zegt Pjotr, als je maar niet ophangt. Nou praat je heel verstandig,
Pjotr, zegt Henkie, helemaal naar m'n hart, weet je wel. Ja, je bent 'n echte vriend,
zegt Pjotr, je weet toch dat ik heel veel van je hou, Henkie, dat je al m'n geld mag
hebben als ik dood ben, ik heb verder
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niemand, ga nou maar lekker liggen en hou de hoorn aan je oor, dan zal ik je nog
een fijn geil verhaal vertellen, waarbij je je zelf lekker af kan tappen, we wonen
tenslotte niet in Perzië, hoewel het verhaal zich wel in Perzië afspeelt, in het oude
Perzië dan hè, je begrijpt me wel, je hebt toch ook schoolgegaan bij de blanke paters...
Schiet 's op, Pjotr, zegt Henkie, ik verrot van de slaap. Nou, zegt Pjotr, er was eens...,
- o, 't is een sprookie, zegt Henkie, welterusten -, nee, luister, allemaal origineel waar,
er was eens een pasja en die pasja heette Pipo, of nee Pjotr heette die, toevallig hè,
net als ik, en die pasja lag een keer in zijn paleis met zijn dikke pens op een kussen
een enorme sigaar te roken, terwijl een veertienjarig ezeldrijfstertje dat men wat lezen
en schrijven had geleerd om het domme er een beetje af te halen, maar dat nog wel
lekker speels en springerig was, op de lui achterover liggende pasja aan het rijden
was. Want pasja's deden zelf niks, daar stonden pasja's om bekend, die waren heel
lui die pasja's, dat waren hele luie dikke meneren met hele korte lullen, dat was ook
bekend, dat die pasja's hele korte lullen hadden, maar wat die pasja's aan lengte te
kort kwamen maakten ze weer goed in de breedte, want ze mochten dan kort zijn,
die lullen, ze waren ook heel dik, dus die haremdametjes hadden niks te klagen en
hadden ze dat wel, dan leefden ze niet lang meer. Mauwen deden ze maar tegen
elkaar, daar waren die pasja's helemaal niet van gediend, van gemauw, alsjeblieft
zeg. En ook geen geklep dank u wel, geen verhalen en zo, daar moesten die dametjes
ook niet mee aankomen, met vertelsels van zaken die helemaal nooit in het echt
waren voorgekomen, of misschien waren ze ooit, ergens toen en toen wel eens een
keertje voorgekomen, en wat dan nog? Wat schoot je er mee op? Nee, dat waren
allemaal maar sprookjes en dat pasja's daarvan gediend zouden zijn, van die
lulverhalen, dat was nog wel het grootste sprookje van al. De dametjes moesten
gewoon zonder zeuren de buik van de pasja vastgrijpen en hobbelen doen. Maar wat
gebeurde er dan, zo moeilijk was dat niet om je voor te stellen: dan kierde de deur
van de paleiszaal een beetje open en gluurden alle andere haremdametjes om 't hoekje,
natuurlijk, waarom zou het zo niet gaan. Die dametjes wilden ook wel eens wat zien,
het uitzicht uit het paleis was op zich wel mooi, maar wel elke dag hetzelfde. Dus
keken ze, terwijl ze onderdrukt giechelden, recht in het wippende kontje van dat
haremkonijntje en zagen ze hoe haar natte roze lipjes op en neer gingen over de korte
dikke lul van de pasja. En ze waren heus niet bijziend, die haremdames, ze zagen
heel goed dat die korte dikke lul goed hard en welgevormd was en zeker niet zo'n
lul was die je wel bij minder volk aantrof, bij bastaards en bavianen, zo'n knoestige
tak met uitstulpingen en aderen en rare krommingen. Nee, de lul van de pasja was
zo rond als een busje en de eikel stond er recht en fier op en zonder afwijkingen naar
alle windstreken. Onder de korte dikke lul van de pasja zagen de haremdametjes, die
zich zelf natuurlijk inmiddels wild aan het afspelen waren, de zak van de pasja. De
zak van de pasja was, ook zoals bekend, een kleine, ronde zak met daarin, en dit
weer ter onderscheiding van gewone boerenzakken, twee ballen van gelijke grootte.
De zak van de pasja stond altijd bol, altijd strak, zo was de zak van de pasja, waarmee
maar gezegd wil zijn dat de zak van de pasja net zo iets was als de klankkast van een
bouzouki en in niets leek op de stofzuigerzak die bastaards en bavianen onder hun
zwengel hadden hangen. Als de pasja dan genoeg kreeg van de aanblik van het
ezeldrijfstertje, dat dan wel lezen en schrijven kon, maar dat lezen was vooral in
boeken met grote letters en dat schrijven ging ook niet veel verder dan het met
hanenpoten volkalken van haar dagboek -
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‘pasja lief is, ik blij zijn’ - dan gebood de pasja het meisje zich om te draaien en gaf
hij dat fluwelen ezelinnenreetje met een vetleren paardenzweepje lui een paar aaitjes,
meer voor de vorm dan om het petsen zelf, want zwepen was dit natuurlijk niet, daar
was die pasja veels te lamlendig voor, om daar een beetje reetjes te gaan zitten
zwepen, veels te druk had hij het immers met het tegen elkaar aan laten stoten van
zijn twee ballen, een inspannend kunstje dat de pasja als enige man in de schepping
voor elkaar kreeg. Hij produceerde daarmee een hoog en ijl geklingel dat slechts
hoorbaar was voor enkele nachtdieren, in het bijzonder vosjes, nachtvosjes, en daar
dan de wijfjes van. Zodra zij die trilling waarnamen hieven zij de snoet en spitsten
hun puntoortjes; eerst liep het water hen dan in hun mond, dan begonnen ze onrustig
te draaien en rare geluiden te maken en vreemd rond te hupsen en in de lucht te
happen; uiteindelijk zetten ze het dan op een huilen en een paren, dat was gewoon
niet mooi meer. Het was maar goed dat die pasja's zo lui waren en vaak nog te beroerd
om hun kloten te laten klappen, anders zouden die arme vosjes zichzelf helemaal dol
draaien. Bijna net zo dolzinnig waren die haremdametjes bij de deur, die zichzelf
wild aan het afspelen waren en van de opwinding de deur steeds verder openduwden...
Kraak, boem... Henkie? Henkie? Henkie! Henkie slaapt, hij heeft de hoorn uit z'n
hand laten vallen. Fijne kennissen, denkt Pjotr. Zíjn slaap wil maar niet komen.
Misschien zou Pjotr nog wat kunnen lezen, alhoewel dat ook niet altijd hielp. Laatst
had Pjotr een boek ter hand genomen, en hoe begon dat boek? ‘De winden waaien
oost, de winden waaien west...’ Ja, en krijg de pest, dacht Pjotr. Verschrikkelijk, die
boeken die zo beginnen, want zo zullen ze ook eindigen, wist Pjotr. Zodra er in een
boek een wind woei was dat niet zomaar een wind, maar altijd een wind die aan het
eind de hele warboel van dat boek bij elkaar moest waaien; je kon dat boek beter
meteen een rotschop geven in plaats van je groen en geel te ergeren. Pjotr had het
boek met een klap dichtgeslagen, alsof hij de hele inhoud ervan met één slag wilde
vermorzelen, als een lastige mug die maar om je kop blijft zoemen, op een nacht, in
je benauwde kooi - Pjotr had gevaren toevallig, dus je hoeft 'm niks over winden te
vertellen, ach, de natuur! De natuur! Pjotr heeft groot respect voor de natuur, voor
de elementen. Pjotr heeft grote eerbied voor de wind, de èchte wind dan, die blaast
en raast en het hele schip als een notendopje opslingert, de lucht in, waar alles in
Gods Hand is en alleen de genade je kan redden... verschrikkelijke nachten... - op
een nacht dus, het is heet, bloedverziekend heet, op de evenaar, in Smyrna, bij
windstilte, juist bij windstilte, de mug zoemt en zoemt... Waar is die
godeverredommese mug? Ha! scheepsjongen, dat zit je niet glad; het lage creatuur
is klein en doorzichtig, probeer zo'n minderwaardig baksel van Gods schepping maar
eens met succes na te jagen, het beest spot met je, zal zo meteen weer het bloed uit
je knar zuigen... sla 'm kapot op je kop... sla dan... sla dan... pats! Pjotr schreeuwt en
knipt het licht aan. Hij heeft toch geslapen, maar nu is hij weer klaarwakker. Blauwt
het al? Nee, toch niet, de dag is nog niet in aantocht. Wel is er een wind opgestoken.
O, christus, denkt Pjotr, die wind gaat natuurlijk allerlei dingen fluisteren: de
hamerneger, de hamerneger... Pjotr rilt. Pjotr staart in het duister. Ja, had Pjotr nu
nog maar een sigaar, maar de doos is leeg.
Aat Ceelen
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Aan de Maas
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]

Passionate. Jaargang 6

89

Aforismen
Mensen die lachen hebben een merkwaardig gevoel voor humor.
Astronauten hebben een baan om de aarde.
Kerst is voor mij alleen maar een excuus om de geboorte van Jezus Christus te vieren.
Cynicus: als ik de wereld kon veranderen zou ik dat zeker nalaten.
Weemoed is het graf bezoeken van de dode vlinders in je buik.
Als ze na mijn dood een straat naar me vernoemen, dan liefst een doodlopende weg.
De Kees Versteegstraat. Je ziet de hoeren al voor de ramen zitten.
Politici zetten hun standpunten alleen maar op een rij om die te laten marcheren.
Als ik het goed begrepen heb is het CDA inmiddels voor het homohuwelijk, mits
gesloten tussen man en vrouw.
De Derde Wereldoorlog is die tegen de onverschilligheid.
Alleen bij schrijvers krijgt eenzaamheid iets voornaams.
Kees Versteeg
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Tijdschrift voor de nieuwe letteren 10 mei 1998 - heden

Albert door Johan Steendam

Passionate. Jaargang 6

91
In de laatste periode ontwikkelde de redactie een visie op haar tijdschrift. In de zomer
van 1998 maakte ze een analyse van 4 jaar Passionate en vergeleek ze het blad met
de literaire tijdschriften die door de Nederlandse overheid als belangwekkend wordt
gezien.

Podium voor jonge talenten
Toen Passionate werd opgericht had de redactie geen enkele visie op haar tijdschrift.
De vriendenclub vormde een redactie die het zonder externe bijdragen moest stellen
en die nog moest ontdekken wat literaire kwaliteit was. ‘Theehuis in Oezbekistan’
van Bert Heemskerk is een typerend verhaal uit deze eerste periode, zonder met deze
kwalificatie de mede-oprichter te kort te willen doen.
Met het toetreden van Paul van der Schoor tot de redactie namen de inhoudelijke
discussies toe. Van der Schoor keek verder dan de redactie tot dan toe had gedaan.
Met zijn meer dan prikkelende inbreng brak hij de besloten cultuur open en
confronteerde hij de vriendenclub met vragen die ze nooit eerder gesteld had. Wat
was ons program? Waarin onderscheidde Passionate zich van de andere literaire
tijdschriften? In zijn commentaar op de aangeleverde kopij en zijn eigen verhalen
dweepte hij daarbij met Nederlands grootste volksschrijver. Een goed voorbeeld
hiervan is ‘Op armlengte’, dat Reviaanse kenmerken heeft.
De inhoudelijke debatten leidden er in de zomer van toe dat Erik Brus, Bert
Heemskerk, Paul van der Schoor en ik het min of meer over één uitgangspunt eens
waren: Passionate was een podium voor jonge talenten die hun werk aan het publiek
konden tonen. We hadden het idee dat gevestigde literaire tijdschriften voornamelijk
uithangborden van uitgevers waren en er nauwelijks ruimte was voor literair talent
dat nog niet gepubliceerd had. Passionate was niet langer het medium van een groepje
would-be schrijvers, maar een instrument om jonge schrijvers en dichters verder te
helpen. Zo plaatsten wij een verhaal van Richard Dekker met de titel ‘Wat er zoal
leeft in een huis aan de Vijverweg op 6 maart 1990’.

Dood aan de verhevenheid
Na het bijstellen van onze uitgangspunten werd het vaststellen van literaire kwaliteit
onze belangrijkste opgave. Wat betreft de ontwikkeling van een knowhow in de
redactie van Passionate is er één persoon die een cruciale rol heeft vervuld en in de
vorige hoofdstukken zijdelings is genoemd: Charles Veenstra. Als toenmalige
buurman hadden wij reeds voor de oprichting van het blad incidenteel gesprekken
over favoriete schrijvers en literaire kwaliteit. Deze gesprekken intensiveerden zich
op het moment dat de eerste redactie werd gevormd en het blad maandelijks werd
gekopieerd. Veenstra werd een soort schaduwredacteur, wiens naam soms opdook
in het colofon, maar die voornamelijk op de achtergrond opereerde. Hij stortte niet
alleen maandelijks 45 gulden op de stichtingsrekening, maar zorgde gedurende twee
jaar voor de belangrijkste respons op de inhoud van het tijdschrift. Veenstra gaf mij
nagenoeg dagelijks feedback over de koers en het karakter van Passionate.

Passionate. Jaargang 6

In 1996 maakte hij deel uit van de redactie die voor korte tijd uit zeven mensen
bestond. Naast Veenstra hadden Brus, Heemskerk, Henk Houthoff, Richard Dekker,
Arjan Verwoerd en ik hier zitting in. Deze redactie was een literair laboratorium. De
inzet was niet langer om een persoonlijke stempel op het blad te drukken, maar om
zoveel mogelijk van elkaar te leren en
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Tant pis pour le clown
Het hele nummer vijf (september/oktober) van het Rotterdamse literaire blad
Passionate is het gevolg van een krabbeltje achterin de agenda van redacteur Giel
van Strien, gemaakt door de dichter Henk Houthoff: Riekus Waskowsky, ontcijferde
Van Strien. Waskowsky? De volgende dag ontdekte hij in de bibliotheek dat het een
Rotterdamse dichter was, een stadgenoot dus, over wie Van Strien in zijn inleiding
bij dit nummer in alle eerlijkheid schrijft: ‘Bladerend door Verzamelde gedichten
concludeerde ik met een zeer merkwaardige dichter van doen te hebben. Na een
aantal fraaie gedichten kreeg de bundel een wel erg bont karakter: foto's van een
heuse vrijpartij, gedweep met de Feyenoord-gekte op de Coolsingel, en bizarre
“poëzie” die uit niet meer dan een lange herhaling van dezelfde letter bestond.’ Geen
van de bijdragen in dit nummer is geschreven met de valse toon van verheerlijking,
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ze doen recht aan een dichter (1932-1976) die ook nog in het gezelschap van de
Rotterdamse dichters Vaandrager en Sleutelaar marginaal was. De vijftien gedichten
die Waskowsky opstuurde naar hun tijdschrift Gard Sivik, werden geen van alle
geplaatst. De kritische analyse van Peter Swanborn is een uitstekende introductie op
Waskowsky's werk. Waskowsky debuteerde vrij laat, toen hij vierendertig jaar was,
met Tant pis pour le clown, gedichten waaruit een grote belezenheid sprak (Pound,
Eliot, Kant) maar ook humor, soms van de straat. Deze bundel was zijn eerste en
enige hoogtepunt, schrijft Swanborn, of eigenlijk: al in de bundel zelf zijn de tekenen
van literair verval zichtbaar. Het verhaal van Waskowsy is een droevige, want drank,
uitputting, gebrek aan erkenning en een chaotisch en opgejaagd leven, begeleiden
zijn dichterlijke ondergang. Gerrit Komrij, die een vriend van Waskowsky was,
meende dat drang naar precisie Waskowsky nekte, Swanborn vindt dat te hoogdravend
gedacht: ‘De latere gedichten laten veeleer een verdwalen zien, een vermoeid en
onzeker opgeven, meer losgeslagen wanhoop dan tragische waanzin.’ Vrijgevig met
citaten is Swanborn trouwens niet, niemand in dit nummer deelt flink uit in citaten.
Speelde de angst dat de enkele dichterlijke voltreffers zouden wegvallen tussen de
vele onbenullige en flauwe regels? Maar juist die enkele prachtzin hier en daar maakt
hebberig naar meer van die fonkelende eenlingen, al moet je voor zijn bundels en de
Verzamelde gedichten (in 1985 door Erik van Muiswinkel en Rien Vroegindeweij
samengesteld, verschenen bij Bert Bakker) tweedehands op zoek. ‘Hij is precies een
man uit een mopje. Hij / moet bijv. vluchten, bekijkt dan de globe / en vraagt: “Heeft
u geen andere bol?” // Adonai! Of ook wel klopt hij 's nachts op / mijn deur en wil
weten wat soixante-neuf / in het Frans is.// Ik ben allen in de kamer - hij kijkt mij
aan / in de spiegel. Ik zie hem niet zo zitten.’ Van Muiswinkel schreef voor Passionate
een biografische schets, Hennie Maliangkay haalt een ontluisterende herinnering op
over Waskowsky in zijn allerlaatste nadagen, er zijn korte eerbetonen geschreven
door onder anderen Rien Vroegindeweij en Henk Houthoff, er staat een niet eerder
gepubliceerd blijspel in van Waskowsky, en een paar van zijn recensies die hij schreef
voor het Nieuwsblad van het Noorden. Wie hem een gedicht wil horen voordragen,
vervoege zich op internet (http://www.ipr.nl./~passionate). Passionate kost ƒ9,99
(een jaarabonnement van zes nummers ƒ55,-. Postbus 25264, 3001 HG Rotterdam).
AN

Geen veredelde programmakrant
HEt International Filmfestival Rotterdam vond begin jaren zeventig net als Poetry
International een goede voedingsbodem in Rotterdam. Aan het einde had directeur
Huub Bals wel 4500 bezoekers genoteerd, maar tijdens die eerste editie van het
filmfestival bezochten niet meer dan zeventien personen de openingsvoorstelling in
Calypso aan de Mauritsweg. De premièrefilm was Die Angst des Tormanns beim
Elfmeter, Wim Wenders' verfilming van literatuur, van Peter Handkes roman om
precies te zijn.
‘De scheiding tussen kunstdisciplines is steeds minder zichtbaar,’ schrijft Giel van
Strien in het Rotterdamse literaire blad Passionate. Het eerste nummer van de vijfde
jaargang is dan ook geheel gewijd aan film. Het komende festival diende als inspiratie,
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maar ‘het is niet de bedoeling dat de redactie een veredelde programmakrant
uitbrengt’.
Alleen Casper Koetsveld komt met een voorbeschouwing van vier Nederlandse
films die in Pathé in premiere gaan: De trip van Teetje van Paula van der Oest. De
Poolse bruid van Karim Traïdia. Bij Temmink van Boris Coenen en ƒ19,99 van Mart
Dominicus. Het kwartet films heeft in zoverre met elkaar te maken dat het hier een
project betreft van twee snelle en gedreven initiatiefnemers: Frans van Gestel en
Jeroen Beker. Dit producentenduo werkte voor het eerst samen aan Paul de Leeuws
Filmpje!
Andere bijdragen gaan meer over het fenomeen film in het algemeen, zoals de
columns van Theo van Gogh en Roef Ragas. Onder de titel Hoezo sterft de cinema?
schrijf de regisseur: ‘De cinema staat er beter voor dan ooit... Nu ik tot m'n eigen
verbazing de veertig heb gehaald, bekruipt me het gevoel dat mijn leven als filmer
nu pas gaat beginnen.’
En acteur Ragas - te zien in De Poolse bruid - ventileert zijn mening over het
Nederlands filmklimaat, waarbij hij The Dutch Windmill (de Rotterdamse bokser
Bep van Klaveren) citeert: ‘Niet zeiken, armen uit de mouwen en draaien.’
Het verhaal van Herman Brusselmans gaat over zijn scenario-idee voor cineast
Dominique Deruddere. ‘Ik zal het even pitchen. Welnu, de film opent met een close-up
van Jan Decleir, die onherkenbaar vermomd als een intellectueel de Kredietbank laat
springen. Hier bij komen 24 mensen om, onder wie Willeke van Ammelrooy. De
politie ter plaatse, lijkschouwers, de pers, je kent dat.’
Volgt een chaotische voorstelling op de Bahama's, waar een gelobotomeerde Hilde
van Mieghem de love interest van Decleir wordt. Ook krijgt een Ferrari een groot
aandeel in de film en een advocaat (Antonie Kamerling).
Meer om naar uit te kijken is het scenario van Jaap Scholten. Ook omdat het echt
verfilmd gaat worden, door Jean van de Velde. Enkele scènes uit Luna worden in
Passionate vast gepubliceerd. Net als in Scholtens heerlijke boek Tachtig komt er
een gammel Rotterdams huis aan te pas, een paar jongelui (Maria, Jimmy, Hunter
en Zooey, de laatste zangeres van ‘de Nancy Sinatra's’), een hond (‘Muil houden
Fikki Leandros!’), een hertengewei en zakken chips... Kortom, smullen maar.
ESTHER KERKHOF
Passionate, literair tijdschrift, januari/februari-nummer (special over film), ƒ9,99.

A. Moonen ouderwets treurig
Door MARTIJN MEIJER
Wat is nu een typisch Rotterdamse literaire stroming geweest? Zeker in aanmerking
komt de groep schrijvers rond het tijdschrift Gard Sivik, dat van 1957 tot 1965 werd
geleid door de Rotterdammers Hans Sleutelaar en C.B. Vaandrager, bijgestaan door
Hans Verhagen en Armando. Zij zetten zich af tegen de Vijftigers: ze wilden geen
emoties uitdrukken in hun poëzie, maar een objectief beeld geven van de
werkelijkheid. De schrijver moest uitgaan van de feiten, hoe banaal ook. Armando
verwoordde het zo: ‘Niet de Realiteit be-moraliseren of interpreteren, maar
intensiveren. De kunstenaar, die geen kunstenaar meer is: een koel, zakelijk oog’.
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Deze opvatting leidde tot ready-mades, korte onbewerkte fragmenten uit de
werkelijkheid. Zoals ‘In het warenhuis’, van Vaandrager:
Verkoopster: ‘Zal ik het prijsje er af haten?’
Klant: ‘Nee, laat u het prijsje er maar opzitten’.
Uit het laatste nummer van Passionate (‘Delfshaven special’) kunnen we leren dat
de redactie van Gard Sivik zich niet zomaar ergens in Rotterdam bevond, maar in
Delfshaven. Een literaire kaart laat zien welke schrijvers er allemaal in deze
deelgemeente, ingeklemd tussen de Maas, het centrum van de stad en Schiedam,
wonen of gewoond hebben: Anna Blaman, Willem Elsschot, Jules Deelder, A.
Moonen. Ook het kantoor van de Stichting Passionate is er gevestigd. Delfshaven,
dat met een negatief imago kampt, wordt door Passionate eens van een andere kant
belicht, als ‘een stadsdeel waar literair talent goed gedijt, en met name
bohémien-schrijvers zich door hun omgeving laten inspireren’.
Naast artikelen over Gard Sivik, Elsschot en Blaman zijn er ook bijdragen
opgenomen van jonge schrijvers die iets met Delfshaven hebben. Die zijn heel
verschillend, ook in kwaliteit. Kees Versteeg leverde aforismen van het kaliber ‘Een
verslaving is de wanhopigste vorm van geluk’, of ‘Delfshaven: de mensen die er
nooit komen maken er het meeste mee’. Aforismen waarvan de in eerste instantie
waargenomen diepzinnigheid het verguldsel blijkt van een makkelijke gedachte.
Versteeg schijnt er in de afgelopen tien jaar ‘duizenden’ geschreven te hebben.
Najoua Bijjir en Ayatollah Musa, twee dichters uit de stal van uitgeverij
Vassallucci, bekend om haar effectieve promotiecampagne van een auteur als Elle
Eggels, zijn vertegenwoordigd met enkele vormeloze, ongrammaticale gedichten.
De onduidelijkheid ervan, die in het geval van Bijjir alleen maar ergert, heeft bij
Musa nog wel iets intrigerends. Zoals in het korte gedicht ‘Pelgrimskerk’: ‘vanuit
een/ duistere nis/ baarmoederhals/ stil vertrek/ in golfstreken/ liepen zij/ de zeeën
open’.
Niet meer zo jong (‘een gehavende vrijgezel van 60’) is A. Moonen, die sinds elf
jaar in de Delfshavense wijk Bospolder woont. Het fragment uit de nog te verschijnen
roman Levensvreugde is een ouderwets treurig en krankzinnig Moonen-verhaal. De
auteur heeft drie maanden doorgebracht in psychiatrische klinieken, en wil graag
een kijkje nemen in zijn woning. Moonens vreemde, gewrongen schrijfstijl is op de
een of andere manier passend voor iemand die herstellende is van een psychische
aandoening en de bijbehorende dagelijkse lithiummedicatie: ‘Zowel de boven- als
overbuurling bleek afwezig. Hij nam één zijner katten via gordijnkier in vensterbank
waar. Gelaten keerde hij per metro terug naar de open gevangenis. Aldaar mompelde
hij soms in het algemeen: “Ik kan me huis niet in”. Twee patiëntes van middelbare
leeftijd bespraken langdurig hun haaruitval’.
Passionate, jaargang 5, nr. 6, ƒ9,99. (www.passionate.nl)-
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daarmee het blad beter te maken. Literaire kwaliteit werd een begrip waar we steeds
beter mee om wisten te gaan.
Henk Houthoff leerde de andere redactieleden hoe je poëzie moest beoordelen, al
was dat meestal na het sluiten van de vergadering. Het liefst beperkte hij zich in de
redactie er toe om zijn favoriete poëzie voor te dragen en te analyseren. Zo bracht
hij ons in contact met het werk van Riekus Waskowsky en vertelde hij honderduit
over Cornelis Bastiaan Vaandrager. Met onze groeiende belangstelling voor de groep
auteurs die zich in de jaren vijftig rond het literaire tijdschrift Gard Sivik had
verzameld, werd een redactionele basis gelegd. Passionate werd wars van
intellectualistische literatuur en hermetische poëzie. ‘Dood aan de verhevenheid!’
werd ons credo, dat door Richard Dekker tijdens een optreden in de Hoeksche Waard
in de praktijk werd gebracht. Nadat een geheel in het zwart geklede Jean Pierre Rawie
het spits had afgebeten shockeerde Dekker de organisatie en tweehonderd aanwezigen
door zijn optreden te beginnen met: ‘Na die doodse gedichten van de doodste onder
de nog levende Nederlandse dichters, is het aan mij om weer wat leven in de brouwerij
te brengen.’ Ook eindredacteur Erik Brus gaf uiting aan deze visie door in zijn column
‘Ten slotte’ steeds vaker onderwerpen uit de massacultuur te bespreken. Rappers en
cultfiguren uit de pop- en literatuurwereld passeerden de revue, waarmee Brus er
voor pleitte ‘dat dichters uit de ingekapselde poëziewereld breken en een jong publiek
bereiken d.m.v. technieken die rapdichters en muzikanten gebruiken’.

Vernieuwing van de redactie
Om uiteenlopende redenen hield ook deze redactie geen stand. Een privé-conflict
tussen Charles Veenstra en mij leidde tot zijn vertrek in het najaar van 1996; Arjan
Verwoerd besloot niet veel later zich op de organisatie van de stichting te richten;
Henk Houthoff vond het na een jaar genoeg geweest; en in overleg met de andere
redactieleden besloot ook Bert Heemskerk een punt achter zijn redacteurschap te
zetten. Zijn laatste woorden in de redactie waren ‘het gaat helemaal nergens over’,
de gevleugelde volzin waarmee hij tijdens z'n redacteurschap vele ingezonden verhalen
en gedichten naar de prullenbak had verwezen.
Dat er tot op de dag van vandaag geen bundel van Henk Houthoff is uitgegeven
blijft een raadsel, al zal het aardse karakter van zijn werk er iets mee te maken hebben.
Gedichten als ‘Aangaande de boekhouder’ en ‘D-day’ zouden daar zeker in moeten
worden opgenomen
Vervolgens brak er een periode aan, waarin de redactie een visie op het fenomeen
‘literair tijdschrift’ begon te ontwikkelen. Christian Jongeneel kwam in de zomer
van 1997 de redactie versterken. In het juli-augustus-nummer van dat jaar debuteerde
hij in Passionate met het verhaal ‘Jezus en zijn discipelen bij McDonald's’. Met de
komst van Jongeneel nam het aantal journalistieke bijdragen in Passionate toe. Zo
publiceerde hij het artikel ‘Kurt Gödel als dichter’ en zette hij de redactie er toe aan
om meer journalistieke bijdragen op te nemen, zoals bijvoorbeeld ‘Alles moet kapot’,
een artikel van Alex Dabrowski over de vergeten Rotterdamse schrijver Robert
Loesberg.
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Het reservaat der literaire tijdschriften
Toen dat we het kantoor betrokken kwamen we tot een analyse van ons tijdschrift.
We wisten nu moeiteloos literaire kwaliteit van dagboeknotities te onderscheiden,
hadden een uitgesproken voorkeur voor toegankelijk werk,
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maar een alomvattende literair program hadden we niet. Uiteraard waren we er van
op de hoogte dat veel literaire tijdschriften rond literaire stromingen waren ontstaan,
zoals het verheven Revisor-proza en de nieuwe zakelijkheid van Gard Sivik. We
beseften dat aan het eind van de jaren '90 deze vruchtbare combinatie achterhaald
was. Aan stromingen gelieerde tijdschriften konden alleen maar ontstaan wanneer
er een dominante literaire opvatting aanwezig was. In 1998 bestond zo'n opvatting
niet meer. Literaire tijdschriften namen in hetzelfde nummer werk van auteurs op
dat aan uiteenlopende opvattingen over literatuur refereerde. Indien er al een
onderscheid was tussen de programs van de gevestigde literaire tijdschriften, dan
was dit marginaal, hoogstens interessant voor neerlandici. Zelfs het als Nixtijdschrift
bekend geworden Zoetermeer was in zijn essentie veeleer een coalitie van
generatienoten dan een uiting van een coherente literaire visie.
Er was echter een dominante opvatting in de wereld van het literaire tijdschrift
waartegen we in de loop der jaren een steeds grotere weerstand hadden opgebouwd.
Voor de redactie van Passionate stond niet de literaire inhoud van een bepaald literair
tijdschrift ter discussie, maar het literaire tijdschrift an sich werd het onderwerp van
kritiek. Naar onze opvatting had het ‘literaire tijdschrift’ zich uit angst voor de
massacultuur in het defensief laten drukken. De opkomst van de televisie, de pop en
massaal gedrukte media ontnam het literaire tijdschrift enkele vitale functies. Het
vertoonde het gedrag van een voormalige wereldmacht dat maar niet met haar minder
prominente status kan leven. In plaats van zijn nieuwe situatie als een uitdaging te
zien en de massacultuur als inspiratiebron te gebruiken, trok menig literair tijdschrift
zich terug in het bastion van het literaire establishment, uitzonderingen als
bijvoorbeeld Payola en Millennium daargelaten.
Onder bescherming van het Nederlands Literair Vertalingen- en Produktiefonds
werd een reservaat van een paar vierkante kilometer ingericht, waarin de oudste
literaire tijdschriften tegen de vijandige buitenwereld konden worden beschermd.
Aan deze conservering van het op klassieke leest geschoolde literaire tijdschrift ligt
impliciet de opvatting van de Nederlandse overheid ten grondslag dat dit periodiek
definitief tot het verleden behoort. De overheid ziet het literaire tijdschrift als een
museumstuk dat in haar bestaande vorm voor latere generaties moet worden bewaard.
Het klassieke literaire tijdschrift is in feite dood en ligt nu opgebaard in de slechtst
bereikbare schappen van die boekhandels die vooralsnog nostalgie boven
verkoopcijfers prefereren.

Tijdschrift van de nieuwe letteren
Tot die conclusies kwamen wij in de zomer van 1998 en ze vormen de basis voor
‘het tijdschrift van de nieuwe letteren’ dat Passionate steeds meer wil zijn. Wij willen
geen defensieve maar offensieve koers varen. Wij zien geen bedreigingen, maar
alleen kansen voor het literaire tijdschrift. De jaren '90 waren uitermate inspirerend
voor het maken ervan en het volgende decennium zal dat niet anders zijn. Hoe slecht
het imago van het product ‘literair tijdschrift’ op dit moment ook is, wij zien in een
nieuwe invulling van dit fenomeen een grote uitdaging en ons belangrijkste
bestaansrecht. Passionate is niet opgericht om de klassieke formule van het ‘literaire
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tijdschrift’ over te nemen en die tot haar opheffing uit te dragen. In de museumwereld
van het literaire tijdschrift wil Passionate de Kunsthal zijn, een innovatieve vorm
voor een oud concept, dat nieuwe doelgroepen kan bereiken.
Onze opvatting van het fenomeen ‘literair tijdschrift’ is gebaseerd op het idee dat
het hier in de eerste plaats om een tijd-schrift gaat, een actueel medium dat de letteren
in de breedste zin van het woord bestrijkt. Passiona-
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te heeft niet de pretentie om iets tijdloos, iets definitiefs te maken. Dan geef je
namelijk geen tijdschrift uit maar een stevig gebonden boek dat je in de kast kan
opbergen.
Gestimuleerd door de overheid worden echter veel literaire tijdschriften op de
markt gebracht die eigenlijk verhalenbundels of bloemlezingen zijn. Voor de
subsidieselectie van deze tijdschriften is literaire kwaliteit nagenoeg het enige
criterium, terwijl je je kunt afvragen of het hebben van een visie op het fenomeen
‘tijdschrift’ niet even belangrijk is. Dat er op dit moment subsidies aan literaire
tijdschriften worden stopgezet of geweigerd omdat deze bladen een te journalistiek
karakter hebben, illustreert deze blinde vlek in het beleid. Natuurlijk, het literaire
tijdschrift moet haar functie van kweekvijver behouden en daarom nieuwe verhalen
en gedichten publiceren. En uiteraard moet er bij deze publicaties sprake zijn van
literaire kwaliteit. Maar daarmee heb je nog geen blauwdruk van een succesvol literair
tijdschrift. Uit de geringe oplagen van de literaire periodieken mag worden
geconcludeerd dat het lezerspubliek het klassieke concept onaantrekkelijk vindt.
In de wetenschap dat sommige boeken in tienduizendtallen worden verkocht en
tijdschriften als Rails en Blvd populair zijn, wil Passionate een concept ontwikkelen
die de oorspronkelijke functies van het literaire tijdschrift combineert met de
aantoonbare interesse in de letteren en de populariteit van sommige bladen. Daarbij
willen wij twee eerdere uitgangspunten in stand houden. In de eerste plaats moet
Passionate toegankelijk zijn en ten tweede blijft het een podium van jong talent,
alleen zullen deze talenten dan ‘meeliften’ op het werk van gerenommeerde auteurs.
Vanuit die gedachte denken wij aan een blad dat naast verhalen en gedichten ook
columns, aforismen, societypagina's, cartoons, brieven van lezers, maar vooral
artikelen bevat. De laatste zullen niet alleen het belang van de literaire traditie tot
onderwerp moeten hebben, maar ook nieuwe trends in de letteren, zoals slam en rap,
moeten signaleren en een plaats geven. Naast het redactionele concept is ook de
vormgeving van Passionate en het illustrerende en autonome beeld van cruciaal
belang, want dat is het eerste contact dat het tijdschrift heeft met haar potentiële
consument. Wie de consument van de jaren negentig wil verleiden tot het aanschaffen
van een literair tijdschrift, zal de taal van die periode moeten spreken. Met het
aantrekken van het vormgevingsbureau 75B meent de redactie dat Passionate drie
jaar geleden een stap in de goede richting heeft gedaan.
Het zal een ieder duidelijk zijn dat wanneer Passionate aan het einde van dit jaar
met de ondertitel ‘tijdschrift voor de nieuwe letteren’ verschijnt, dit nog niet veel
meer is dan een afspiegeling van bovengenoemde opvatting over het literaire
tijdschrift. Het is een vertrekpunt van een zoektocht die moet leiden tot een nieuwe
invulling van het klassieke periodiek. Het aflopen van die weg kan nog jaren in beslag
nemen, maar het is in ieder geval een poging om uit de impasse te komen waarin het
literaire tijdschrift zich op dit moment bevindt. Misschien blijkt na verloop van tijd
onze weg een dwaalspoor te zijn en moet de redactie op haar schreden terugkeren.
Dat risico heeft ze er graag voor over.
Giel van Strien

Passionate. Jaargang 6

96

Wie is het die zijdelings op de tafel valt?
Ben jij dat?
Heb je je soms in een spruitje verslikt?
Glazen vallen
wijnvlekken op het tafelkleed
Erwten uit de schaal
als een geknapte parelketting
Ben jij het die naar adem hapt?
Voorovergebogen
met je borst tegen de tafelrand
Je armen
Geef je het op?
Leg je je voorhoofd op het vlees?
Je kin in de aardappels die je in de saus had geprakt
En je had je nog zo op die saus verheugd
op de vossebessencompote
En je had je nog zo op het toetje verheugd
De gevulde appels, de slagroom en de rozijnen
bij de zomer met meeuwen
Wat doen we nu?
Kloppen we je op de rug?
Steken we onze vinger in je keel?
Proberen we je vast te houden
en onze vuist
in je middenrif te drukken?
Of blijven we alleen maar staan kijken
Leggen onze vork netjes naast het bord
Trekken het tafelkleed recht
Stoppen met praten
Ben jij het die stikt?
Waarom kijk je mij aan?
Denk je dat ik je kan helpen?
Moet ik een stanleymes pakken
en een doorsteek maken voor je adem?
Je borst openen, je keel
en het spruitje met een pincet verwijderen
Stel je voor, een spruitje
Of als het aan jou lag
Zou je dan liever vallen?
Voorover in een afgrond storten?
Levend verbranden?
De rook als een matras over je mond
of zo maar op een vrijdagochtend
niet meer wakker worden
de wekker, de bel niet horen
gewoon de slaap wat rekken
het niets in strekken
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Stel dat je je moeder in een koffer stopt Wat krijg je dan?
Handbagage
die je met je mee de trappen op zeult
de straten door
de pleinen over
dwars door de steden
Misschien wil je je koffer laten staan
wil je hem vergeten op het vliegveld
wegsluiten in een bagagekluis
Alsof je dat werkelijk zou doen
Alsof dat genoeg zou zijn
De bus nemen of weglopen
Van naam veranderen
Adres wijzigen
Alsof dat zou helpen
Je moeder is er
Je moeder ziet je
Je dacht dat je haar
achterliet
met de koffer
maar ze is nog steeds bij je
half verscholen
tussen je wenkbrauwen

Gro Dahle
vertaling: Janke Klok
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Kurt Gödel als dichter

Kurt Gödel (links) en Albert Einstein
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Een paradox is een gedicht. Een paradox is een gedicht, omdat het een zoektocht is
van woorden, verdwaald op weg naar de waarheid. Ergens aan de horizon glimt ze
nog, die eeuwige waarheid, maar het prikkeldraad is onverzettelijk en de woorden
staan daar maar zo'n beetje, op een afstandje kijkend naar het onbereikbare. Hun
enige troost is de wetenschap dat de lezer met hen meeleeft, begrijpt waar ze zo graag
heen hadden willen gaan, als de taal niet in haar taaiheid was gebleven. Daarom een
gedicht.
De paradox spookt rond in het hoofd van de poète maudit die een rondje loopt
door de lanen van Princeton. Het is augustus 1950 en hij heeft net een bezoek gebracht
aan zijn goede vriend Albert Einstein, die met zijn hofhouding een eindje verderop
woont. Zijn naam staat als getuige onder het testament van de man met de wilde
haardos. Hij glimlacht flauwtjes. Lome, witte wolken hangen aan de lucht. Thuis
wacht Adele op hem.
De dichter denkt aan Epimenides, de oude Kretenzer die er met zijn vers ‘Alle
Kretenzers zijn leugenaars’ in slaagde zichzelf tot paradox te verheffen. Hij is een
leugenaar en daarom is hij het niet. Hij is geen leugenaar en daarom is hij het wel.
Epimenides staat aan het begin van de zoekende poëzie, denkt de man, terwijl hij
zijn ronde brilletje weer wat vaster op zijn neus drukt. Epimenides is dé dichter van
de oudheid, zoveel compacter en betekenisvoller dan Homerus met zijn wijnzwarte
zeeën, gezwinde Achillessen en rozevingerige dageraden. Dichten is de kunst zoveel
mogelijk betekenis in een enkele ranke zin te persen.
Hij is Kurt Gödel, de ijzingwekkendste wiskundige van de twintigste eeuw, de
man die de mathematische droom van een perfecte wiskunde aan diggelen sloeg,
maar ook de man die stierf aan zijn angst om te sterven. ‘Über formal unentscheidbare
Sätze der Principia mathematica und verwandter Systeme I’ heette het cryptische
artikel dat hij in 1931 publiceerde. Vijfentwintig was hij toen. Zijn inspiratie was
het gedicht van Epimenides, dat hij bewerkte voor de taal van de wiskunde. Zo
smokkelde hij een logische klapval de wiskunde binnen, vervat in een enkel voorbeeld.
Dat voorbeeld is het mooiste gedicht van deze eeuw, omdat het de wiskundige
formulering van de paradox is en daarmee het skelet van alle andere paradoxen.
Maar de wiskunde wil helemaal geen paradoxen, ze wil alleen echte waarheden,
waarheden die je bewijzen kunt met strenge regels, geen formules die halt houden
voor het prikkeldraad en de laatste stap aan de verbeelding overlaten - alles wat waar
is moet te bewijzen zijn en een wurgende weerlegging moet bestaan voor alles wat
niet waar is. Dat was de wiskunde tot aan Kurt Gödel. Als de wiskundige af een
dichter wilde zijn, dan een auteur van strakke gedichten met een consequent, dwingend
rijmschema, een logische keten van beelden die naar een ondubbelzinnig einde voert.
Voor de verbeelding zou geen plaats mogen zijn.

Formuledichter
Kurt Gödel, een magere gestalte die op zomerse dagen als deze de twee bovenste
knoopjes van zijn overhemd open laat, loopt Linden Lane in. Zijn huis is een witte
bungalow met vierkante ramen. Glad asfalt leidt vanaf het witte hek naar de voordeur.
De heg is strak geknipt, het gras egaal kort. Hier woont een mathematicus.
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Precies twintig jaar geleden is het nu dat hij aanschoof aan een tafel in Café
Reichsrat te Wenen. Hij legde zijn vondst voor aan de grote Rudolf Carnap. ‘Leuk
voor je, Kurt,’ was de reactie. Twee weken later vertelde hij het op een congres in
Königsberg. Een lauwe ontvangst. Slechts één collega was direct razend enthousiast,
ook al een jonkie, Johann von Neumann. De toekomstige peetvader van de computer
begreep alles, altijd en meteen.
Onder degenen die het niet snapten of niet wilden snappen waren niet de min-
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sten: Carnap, Hilbert, Wittgenstein, Zermelo. Russell schreef in een brief dat hij zich
gelukkig niet meer met wiskunde bezighield. De hele voorgaande generatie, die van
de wiskundige wederopbouw het levenswerk gemaakt had, had ongelijk. Het duurde
jaren voor ze het zouden begrijpen - en toegeven dat er geen ontkomen aan was. De
paradox, en daarmee de verbeelding, was voorgoed in de wiskunde geïnstalleerd.
Kurt Gödel, de verlegen jonge formuledichter uit de Josefstädterstrasse, had de
bijtendste regel ooit geschreven:
n

K≡

(Bew [R (n) ; n])

Veel geconcentreerder, voller van betekenis kan een dichtregel niet zijn. Hier staat:
R(n) hoort alleen bij de bewijsbare formules als je hem niet kunt bewijzen, maar als
je hem wel kunt bewijzen, hoort hij niet bij de bewijsbare formules. Een vrij vers
van achttien tekens blaast meer dan twintig eeuwen wiskunde op, schuift tientallen
boeken aan de kant, zet tientallen andere in de steigers. De meeste studenten hebben
een paar jaar nodig om het volledig te begrijpen. De precieze implicaties blijven een
mysterie. Slechts één ding is zeker: de volledige waarheid ligt voorbij de horizon,
buiten het bereik van de formules. Gödels formule is de ultieme formule, die bewijst
dat de ultieme formule niet bestaat.
Een wiskundige die wil leven met de stelling van Gödel moet een beroep doen op
zichzelf als mens, als lezer. Pas als hij de stelling leest als een gedicht, kan hij in
gedachten over het prikkeldraad heen zweven en zich verzoenen met de stelling,
omdat hij weet waar ze heen wil.

Giftige gassen
‘Je moet de groeten hebben van Albert,’ zegt Gödel tegen zijn muze zodra hij binnen
is. Adele is Frau Dr. Gödel, officieel sinds 1938, inofficieel bijna tien jaar langer.
Kurts ouders stonden nogal afwijzend tegenover zijn betrekkingen met een zes jaar
oudere nachtclubzangeres. Maar Adele is de enige die hij volledig vertrouwt. Ze
proeft het voedsel van elke lepel voor ze hem die toesteekt.
Adele ook was het die hem hielp ontsnappen als hij weer eens door zijn familie
opgesloten was in het naargeestige sanatorium van Purkersdorf bei Wien. Ze dachten
dat hij suïcidaal was. Belachelijk. Hij was juist ontzettend bang door een plotseling
ongeluk het hoekje om te gaan. Hij las bijvoorbeeld een dik boek over
koolmonoxidevergiftiging uit angst voor de kolenkachel. De koelkast in de keuken
vertrouwt hij nog altijd niet - die zit vol giftige gassen. Angst voor vergiftiging blijft
hem zijn hele leven achtervolgen.
Paradoxen zijn verraderlijk, je weet nooit zeker of ze giftig zijn of niet. Ze kunnen
er simpel uitzien, zodat je pas in tweede instantie opmerkt hoe onmogelijk ze zijn,
zoals die tekeningen van M.C. Escher. Misschien ook daarom dat Gödel zo'n hekel
heeft aan de muziek van Bach en Wagner - omdat ze nodeloos gecompliceerd is en
daarom verraderlijk. Geef hem maar kunst met een duidelijke lijn erin, zoals
tekenfilms van Disney. Sneeuwwitje heeft hij al drie keer gezien en ook Bambi vindt
hij prachtig. Gödel leest Kafka, streng als hijzelf, een hongerkunstenaar.
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In alles zoekt Gödel zijn stelling, een simpele formulering voor een wereld van
betekenis. Als je ingewikkeld formuleert, doe je de betekenis geweld aan. Eenvoud,
daar gaat het om, denkt de logicus, terwijl hij in een vouwstoel op de veranda van
de achtertuin plaatsneemt. Hij peinst wat na over het gesprek dat hij net met Albert
had, over de gevolgen van een roterend universum (zijn vondst) voor de
zwaartekrachtveldentheorie van zijn vriend. Adele brengt hem een kop thee.
Sinds 1940 woont Gödel het jaar rond in Princeton. Het Institute for Advanced
Studies, opgericht door Einstein en Von Neumann, loog er een eind op los om de
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benodigde visa los te peuteren. Er was oorlog in Europa en de Amerikanen stonden
niet te springen om Oostenrijkers binnen te laten. Gödel kwam al in Princeton sinds
1934, maar keerde altijd terug naar Wenen, om redenen die niemand begreep. Zelfs
zijn naaste vrienden in Amerika waren verbaasd toen hij eind 1939 ineens met een
vrouw opdook in San Francisco, na een lange reis door Siberië.
Adele en Kurt waren erg gehecht aan hun heimat, ondanks de Anschluss. Het
besluit om toch te vertrekken kwam toen Gödel tijdens een wandeling aangevallen
werd door een nazi-knokploeg. Adele verjoeg het schorremorrie met haar paraplu,
maar de maat was vol. Kurt wilde niet dood. Een dichter moest zich in rust kunnen
wijden aan zijn overpeinzingen.
Bijvoorbeeld aan de vraag of een mechanische wiskundige, een computer dus,
zich net als een mens kan verzoenen met de paradox en zo de verbeelding veroveren.
Als Platonist in hart en nieren denkt hij zelf van niet, maar wat zijn stelling betekent
in het licht van de machinale verbeelding, laat hij in het midden. Een uitgebreide
poging tot antwoord zal pas na zijn dood komen, in de vorm van Douglas Hofstadters
Gödel, Escher, Bach. Anderen zullen volgen.

Paranoia en melodrama
Zover is het nog niet. Het is 1950, precies halverwege de eeuw. Het is warm, vindt
Gödel. Nu zou hij nog lachen als men hem vertelde dat hij over enkele jaren midden
in de zomer met truien en oorwarmers gesignaleerd zal worden in de lanen van
Princeton.
De tragiek van Kurt Gödel is dat hij de tragiek van Kurt Gödel niet kent. Zijn
wiskundige werk is een monument van logica, maar zijn persoonlijke leven wordt
gekenmerkt door paranoia. Gödel is een wandelende paradox, maar niet uit vrije wil,
zoals Epimenides. Paranoia is inherent aan de wiskunde, die zelfs het meest
onwaarschijnlijke voor mogelijk houdt. Zoals biograaf John Dawson schrijft: ‘Paranoia
is een ziekte die het beoordelingsvermogen aantast en Gödel was daar gevoelig voor
juist omdat hij zo pijnlijk logisch was.’
Natuurlijk is het onwaarschijnlijk dat ze hem willen vergiftigen, maar onmogelijk
is het niet. Dat schrijft de logica voor. Gödel zal zijn eigen stelling worden, de neerslag
van een briljante gedachte, een gevangen paradox, maar zonder het vermogen zelf
over het prikkeldraad heen te vliegen. Dat moeten anderen voor hem doen, zijn lezers.
Ook dit is nog niet zo relevant op deze dag. Kurt Gödel zit rustig in zijn stoel,
terwijl Adele over hem waakt en hij zich veilig kan voelen. Hij weet niet dat hij op
de rand van de hongerige afgrond staat en hij weet ook niet dat hij een gedoemde
dichter is.
Maar hij is het wel, hij beschikt over alle kwalificaties. Het gevoel voor melodrama,
een zweem van rücksichlosigkeit, zijn ongeweten drang tot zelfvernietiging, een
overweldigende vrouw op de achtergrond, maar vooral het vermogen betekenis uit
te drukken in enkele woorden. Alleen het onzinnige onderscheid tussen formules en
zinnen belet zijn doorbraak in literaire kringen. Ooit zal men de twintigste eeuw
beschouwen als een verre oudheid en weten: Kurt Gödel was de grootste dichter.
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Zelf zal het hem op dit moment een zorg zijn. De tuin oogt netjes. Hij bedenkt dat
hij weer eens een brief aan zijn moeder moet schrijven. Adele draagt een armband
met ronde schakeltjes. Kurt Friedrich Gödel voelt zich vredig, hij weet niet hoe de
paradox in hem woekert, niet hoe hij van slag zal raken als Adele ziek wordt, niet
hoe hij het voedsel dat hij van anderen krijgt zal wantrouwen, niet hoe hij op 14
januari 1978 zal versterven, 71 jaar oud en 32 kilo zwaar.
Christian Jongeneel
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Levensvreugde
Hij had nooit geweten dat er zoiets als Bospolder bestond op goedbedoelde
aarde. Niet als jongen, noch als aankomend volwassene en erna pas 5 ½
jaar terug via woningruil met Turks gezinnetje.
De verloederde wijk bevindt zich tussen twee metrostations in, grenst aan Delfshaven,
is geleidelijk aan met behulp van welzijnswerkers tot een getto geraakt. De onderste
bevolkingslaag is er gehuisvest; paupers van diverse nationaliteiten, waaronder
gezinshereniging der volgzame moslims in opgroeiend kindertal resulteert en de
fokpremies ertoe bijdragen een zekere welvaart te bereiken, luxe die in het land van
herkomst onthouden schijnt te worden; kleurentelevée (liefst met afstandsbediening),
video en als hoogste ideaal een eigen automobiel.
Temidden van deze welstandstrevers woont een gehavende vrijgezel van 60, vlot
gekleed, welbespraakt, tamelijk weerbaar, zeer sociaal voelend, huiselijk, gevoel
voor humor en gek op peuterporno via Internet. Ik ken hem vrij goed, want ben het
zelf. Toch liep vermelde vrijgezel eerste kerstnacht 1997 barrevoets en gehuld in een
versleten regenjas op straat - naakt volgens de Turkse buurman twee hoog naderhand
tot Hikmet - richting gesloten avondverkoop en vervolgens weer terug naar
politiebureau, bezorgd achternagefietst door de geschrokken pal boven hem wonende
zwakbegaafde bijbelfanaat annex trommelaar.
Gastvrij ontvangen door de brigadiers werd het voor de merkwaardige bezoeker
uiteindelijk op voorspraak van twee Riagg-dames een voorspoedige ambulancerit
naar Noordwijk. Dichterbij schenen alle klinieken bezet te zijn. De patiënt lag
gerieflijk op een brancard en genoot af en toe van het schempend verlichte uitzicht.
Er ontstond zelfs een geanimeerd gesprek tussen hem en de twee ziekenbroeders.
Er volgde een prettige drie maanden durende vakantie verdeeld over drie klinieken.
Reeds na enkele weken werd hij verplaatst naar Capelle a/d IJssel, alwaar hij nog in
't IJssellandziekenhuis kwam te liggen met een aangename longontsteking. Daar
kreeg hij van de hem bezoekende regisseur van Z. te horen dat Erwin K. aan een
hartstilstand was overleden in zijn vertrouwde omgeving bij moedertje thuis, terwijl
hij nog zo veel toekomstplannen had.
Tenslotte belandde hij op de 's-Gravendijkwal van zijn woonplaats (Rotterdam).
Een verouderde wel wat van een open gevangenis weghebbende dependance. Hij
kreeg een tweepersoons slaapkamer twee hoog. Dag en nacht klonk het opbeurende
lawaai van doorgaand verkeer uit en naar de Maastunnel. Binnen de recreatieruimtes
vernam hij Skyradio met ordinaire zangstemmen en optimistische reclames en praatjes.
Zeer besteed aan het gewone volk plus medepatiënten schijnbaar, doch een ware
hel voor zijn zich traag herstellend gemoed. Er was een rookhok met uitzicht op een
binnenplaats. Feitelijk sinds zijn longontsteking tot de niet-rokers behorend voor
ruim een maand, kwam hij in de verleiding af en toe een sigaret te bietsen. Eerst
werd hij daar misselijk van, allengs echter ging dat over, zeker naarmate hij er diverse
zelfgekochte pakjes op liet volgen. Van zijn vroegere sprankelendheid was niks meer
over. Hiervoor in de plaats was een via lithium-medicatie getemperde
desgeïnteresseerde stemming gekomen. Twee grote witte tabletten moest hij zelf
beneden komen ophalen rond tien uur 's avonds, ter-
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wijl hij toch al urenlang in bed wezenloos het verkeerslawaai lag te beluisteren.
Kortom, hij zakte in een uitzichtloze diepte weg.
Nog in de kliniek te Capelle verblijvend, mocht hij op een avond zich naar zijn
huisadres begeven per openbaar vervoer. Maar hij bezat geen huissleutels. De groene
gordijnen waren gesloten. Noch de bovenbuurman bleek thuis, noch de zich over
zijn katten ontfermd hebbende overbuurman. Ontmoedigd liep hij de donkere straat
weer uit en belde bij de stuurman om de hoek aan. Deze leeftijdgenoot, een goeie
kennis, was alweer ettelijke jaren met een veel jongere Caboverdiaanse gehuwd.
Gastvrij werd hij ontvangen en zelfs door de heer des huizes vergezeld richting
Capelle. Er stond een venijnige oostenwind. Het lopen werd bemoeilijkt wegens de
in linkerschoen knellende pijnlijke kleine teen. Bovendien bleek hij te licht gekleed
op deze barre maartse kou. De stuurman sprak hem moed in. Moeilijk bereikbaar
was de kliniek en beide voetgangers wisten, na bij een bushalte vergeefs gewacht te
hebben de juiste weg niet meer. Zij belandden binnen een restaurant alwaar een feest
heerste met hossend volk. Of er een taxi besteld kon worden. Voor Moonen, want
zo heet immers de hoofdpersoon van dit verhaal, was amper het feestgedoe door
ogenschijnlijk gelukkige types, waaronder tevens een aantal kleuters, te verdragen
of te vatten. Eindelijk verscheen de bestelde taxi. Het doel werd bereikt en de metgezel
zou zich naar een metrostation laten rijden. Van een acute halskanker waar de
stuurman in april aan zou sterven was nog niks te merken geweest.
Een tweede poging om zijn huissleutels te bemachtigen en een kijkje te nemen
binnen z'n benedenwoning mislukte eveneens. Zowel de boven- als overbuurling
bleek afwezig. Hij nam één zijner katten via gordijnkier in vensterbank waar. Gelaten
keerde hij per metro terug naar de open gevangenis. Aldaar mompelde hij soms in
het algemeen: ‘Ik kan me huis niet in.’ Twee patiëntes van middelbare leeftijd
bespraken langdurig hun haaruitval.
Maar zie en aanschouw: onverwacht verscheen op een middag de evangelische
bovencabo en er werd afgesproken voor een weekse avond om acht uur. Hij zou de
overbuurman op de hoogte stellen van zijn komst, want die had immers de huissleutels
om dagelijks twee katten te verzorgen. De drie andere verbleven bij de dierenvriend
zelf. Eindelijk was het dus zover. Hij belde schuin aan de overkant aan. De bekant
geheel naar een dierentuin ruikende vijftiger liet hem binnen en deed het woord in
een kleine veel te vol gestouwde huiskamer. Buiten enkele hondjes merkte hij nog
een onbekende poes op, goudvissen, een bier zuipende bezoeker voor de kleurenbuis
gezeten, een eenpersoonsbed en grotendeels niet verder ter zake doende inboedel.
Hij bleef uiteraard kort in de onverdraaglijk ruikende woning, toefde nòg korter
binnen krappe achterkamer alwaar kater Hector en Saartje plus dochtertje Zusje
schuw waren weggekropen achter een groezelige tweezitsbank. Nauwelijks kon hij
interesse tonen voor zijn huisdieren die hier opgesloten waren en niet naar buiten (in
de tuin) mochten. Ze konden dan zoekraken vond de ontfermer, zodoende. Samen
staken zij de straat over. De cipier opende de buitendeur en ontsloot vervolgens de
toegang tot de woning, waarbinnen de bewoner dan december 1997 nogal destructief
doende was geweest. De behulpzame buurman leidde hem rond in een, vooral binnen
voorkamer reusachtige stinkend huis dat aan een ander scheen toe te behoren.
Tweelingzusje Aapje leek de wezenloze hoofdbewoner nog te herkennen, doch snoof
liever aan naar al zijn huisdieren geurende verzorger.
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generation x
never such innocence again
de jongens van mijn verdwenen generatie
als het gruizend glas van de tijd
de jongens die elkaar namen gaven
zo was er opa de kale en ho nou
die was langzamer dan de rest
die hologig over stenen trappen renden
vreemdelingen in hun eigen huis
weg van het donker gedreun van trommels
en verbaal geweld
die de geluiden kenden van brekende stokken op een muur
de geur van nieuwe laarzen onder de douche
of trucs om corvee te ontlopen
overdag werd de theorie van pavlov geleerd
als geesteszieken liepen ze in twaalf minuten de longen uit hun lijf
het vluchtig verraad van woorden
de valse noten van het lied dat door ieder werd gekend
eenarmige minnaars die 's nachts op hun hok
jaagden op doofstomme meisjes
luisterend naar de ademhaling door de wand
die aan de overkant in de oude bibliotheek
de wikkels om de kranten lieten en wreed lachten om
de zachte wonden der herinnering
in de almanak
die met kale koppen wasnummers in hun kleding naaiden
aten in kolommenzalen uitbundig met de schalen zwaaiden
naar dienstplichtige jongens in zwart wit
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die tot de bel sliepen in collegezalen
waar de wetten van de oorlog werden onderwezen
als sluimerende leugens van oude mannen
de professor die sinds de oorlog uniformen haatte
de kampcommandant van ploppers in de indische archipel
te laat geboren koel stralende ogen gevaar uit het oosten
verschillen in aantallen fregatten vliegtuigen tanks
die 's avonds met hun pa's wild dansten op nikes
en de witte roes van alcohol
hongerend hoereerden in roodverlichte straten
zoekend naar disco en seks en nachtelijk studeerden
tot de dageraad brak
op het pulserende ritme van cafeïne en een sigaret
die bouwden aan feesten
feesten die twee nachten duurden en een dag
en jurken voor hun meisjes huurden
die verwijderd werden omdat ze obscene woorden schreven
straalden voor een herexamen of drie keer te laat waren
op appèl
die verdwenen in het noordelijk of zuidelijk circuit of zoals anderen
de vliegers die vrolijke kaarten stuurden uit het verre amerika en
naar eigen zeggen langs de hele westkust harten braken
die wakker werden aan de boorden van de drina
in teutoons laagland met een führertoren
of jaren later toch nog kozen voor het geld

Arnold Jansen op de Haar
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no Fuck me, no Fuck you
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voor Jaap Goedegebuure

11.12
Achter me een zenuwpees met een zaktelefoon aan zijn oor. Mobiel telefoneren
tijdens de incheck. Bellen met het reisbureau. Op de valreep nog wat te zeiken. Dat
hij heeft gehoord dat er hevige regenval is geweest op de plaats van bestemming en
dat zijn rondreis in gevaar komt. Dat hij Transavia heeft gevraagd om een extra
tussenlanding te maken, maar dat er niets definitief wordt bevestigd. Dat het
schriftelijk moet. DatMensen schuiven voorbij. Leuk meisje met panterjas.
Ik pak mijn handbagage en voel of de HP/De Tijd van 24 oktober vorig jaar er
nog wel in zit. Ja. Gelukkig maar. Anders was ik acuut naar huis gegaan.
Er passeert een bataljon Japanse stewardessen. Donkere regenjas tot ver onder de
knie, vleeskleurige panties, zwarte bagagekarretjes voortduwend. Een regiment des
doods. Kamikazesnollen.

13.29
Voedertijd. Het zijn net beesten. Een kar met diepvriesmaaltijden door het gangpad
en de koppen scharnieren naadloos mee.
Hoog in de lucht zie ik het aan, opengeslagen HP/De Tijd van ruim een half jaar
geleden in mijn schoot. ‘De luide stilte in de letteren’ van Jaap Goedegebuure. Ik
had het destijds niet gelezen maar ben erop gewezen door een bevriend dichter.
Gelukkig maar. Het stuk bevat louter wijze woorden die me tot het inzicht hebben
gebracht dat het zo niet verder kan met de vaderlandse literatuur in het algemeen, en
mijn literatuur in het bijzonder. ‘Wat me te doen staat is heel eenvoudig: leren
bewegen. Bewegen zonder gezien te worden. Zonder verlamd te raken door een
toeschouwer. Zonder mijzelf gade te slaan,’ zijn zinnen uit Esse est percepti van
Nicolaas Matsier, die meneer Goedegebuure in zijn stuk naar voren haalt als zijnde
kenmerkend voor de verheven Revisorgroep, en die ik vanaf nu ter harte zal nemen.
Ik wil een mentaliteit uitdrukken die verder reikt dan de belevingshorizon van die
ene individuele schrijver. Eindelijk eens wat anders dan al die verhalen die zo dicht
bij mijn eigen belevingswereld staan dat er geen ruimte meer voor de verbeelding
over blijft.

17.43
Het is modderig en nat en op de veranda's worden vuren gestookt. Tot halverwege
mijn kuiten waad ik door de muk. Grote tankwagens slurpen het water op maar helpen
doet het niet. Alle huizen zijn leeggehaald en het huisraad hangt, staat of ligt te
drogen.
‘Hé mister!’ Er stopt een busje en de bestuurder wenkt me. ‘Where you going?’
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Ik zie wat blanken aan boord zitten en stap in. Ik wil naar een hotel en zij gaan
daar ongetwijfeld naar toe.
Op de achterbank van het busje een jongen en een meisje, verliefd, zo op het oog.
Tegenover me een stuurs kijkende blondine met zakwangen en een huilhoofd. Het
meisje achterin is mooi en de jongen stoer. Ze gapen. Kijken me aan. Verveeld.
Ongeïnteresseerd. Als personages in de verhalen die ik tot voor kort schreef.
We gaan de route die ik net heb afgelegd, alleen dan in tegenovergestelde richting.
Ik zeg iets. Ik weet zelf niet wat, maar schrik ervan. Mijn stem klinkt boos.
‘What did you say?’ Het huilhoofd.
‘Moet bootje bouwen,’ zeg ik. ‘En hotelletje vinden.’
Het huilhoofd kijkt me vragend aan.
‘Where are we going?’ verduidelijk ik. ‘I need a hotel.’
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Huilhoofd lacht, opgelucht. Ze vertelt dat ze reisleidster is - aha - en komt met
uitgebreide verhalen over allerlei tigsterrenhotels aan zetten: naadjes en kousen en
punniken is best leuk.
Ik kijk naar de twee op de achterbank. De jongen wenkt me. Hij mompelt, is vrijwel
onverstaanbaar, maar ik begrijp dat hij wel een goed hotel weet, al is de uitbater een
beetje een creep.

00.31
Eindelijk. Laptop op schoot en riktiktik. Ik schrijf bij kaarslicht. ‘River view’ heet
deze tent en ik kijk door een sierlijk betralied raampje uit op de mythische rivier bij
nacht. Water water everywhere, where no bird can fly no fish can swim. No fish can
swim. Het land is een modderpoel. De afgelopen dagen heeft het aan één stuk door
geregend, vertelde de hoteluitbater me tijdens de incheck, een stortvloed van water
waar de riolen niet op zijn berekend, en die het land heeft verduisterd en platgelegd.
De straten staan blank, electriciteit is uitgevallen, warm water niet aanwezig,
telefoneren kan niet, faxen is onmogelijk, er zijn huizen ingestort, geen brood.
Ik ben fris en fruitig en sta strak van het spul dat de jongen uit het busje me net in
de verduisterde eetzaal van het hotel gaf. Diner bij kaarslicht. Zijn vriendin was al
naar bed en vanuit de hotellobby klonken opgewonden kreten.
Hij vertelde me dat hij hier als surfinstructeur werkt. Eigenlijk was hij naar dit
land gekomen om van de pillen en de coke af te komen; hij had begrepen dat dit een
ontzettend streng en conservatief land zou zijn. Geen drugs, geen seks, geen eigen
mening. Dat had hij nodig. Maar hij zat hier nu een half jaar en inmiddels had hij
wel in de gaten dat de samenleving juist van seks en drugs was doortrokken. Alleen
dan op een gemangelde en onnatuurlijke manier.
Ik knikte en vertelde dat ik hier kwam om aan een roman te werken, waarschijnlijk
eentje met historische elementen, waarin ik als het even kan een betrokkenheid
etaleer, waar een bekommernis uit spreekt met wat er in de samenleving omgaat, een
zorg om de onverschilligheid die het indirecte gevolg is van de verlamming door het
alleen nog maar reflecterende intellect. Dat ik nu lang genoeg aan het pielen ben
geweest met verhalen die nergens over gaan. Drugs, drank, geweld en verveling - ik
ben het zo zat.
‘Aha, a story,’ zei hij met zijn Duitse accent. ‘Very good.’ Hij lachte breed en
duwde me een capsule in handen.

03.12
De capsule is uitgewerkt en... ach. Laat maar. Het is een pisverhaal en het gaat over
het Water en het heet ‘Tupelo’. Verder geen nieuws. Alles wat ik tot nu toe
publiceerde is op de ecstasy geschreven.
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08.26
Hoewel ik eigenlijk iets nieuws wil schrijven, iets verrassends, merk ik dat ik weer
zit ik te denken aan dat verhaal van vannacht, dat kloteverhaal, dat pillenverhaal:
‘Tupelo’. Het speelt in een samenleving die de hele wereld omspant, en die op rust,
hypocrisie en chantage drijft, letterlijk drijft, want de straten staan blank en de riolen
stromen over, en seks en drugs zijn verboden want daar word je onrustig van, en
onrust is NIET GOED, onrust is FOUT, maar straks gaat de guerilla uitbreken,
mannen zonder oren maar met kieuwen komen bovengronds en gaan vechten voor
de Goede Zaak, en er is ook nog een Profeet en die weet alles, echt alles, hij weet
bijvoorbeeld dat de guerilla van de mannen zonder oren maar met kieuwen weinig
zin heeft want
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het gaat morgen toch vriezen en dan zal alles voorbij zijn, en kapot, en over, en die
Profeet, dat ben ik.
Achter me schieten kale bergen uit de grond omhoog. Droog, loofloos,
roodgekleurd, alsof het er dagelijks bloed regent.

11.24
Langs ravijnen en over richels loop ik. Het landschap is droog en brokkelig - ik kijk
links en zie niets dan rotsen, ik kijk rechts en zie een groene en weelderige vallei,
waar de mythische rivier zich met weidse gebaren een weg doorheen baant.
In deze bergen liggen ze begraven, de helden uit de oudheid. Graftombes, diep
uitgehakt in de rotsen woestenij. Als je in de verkeerde tijd en op de verkeerde plaats
was geboren was het je levenstaak: hakken voor de godheid. Je ging de tombe in en
de rest van je leven zou je geen daglicht meer zien. Wat hen te doen stond was heel
eenvoudig: leren bewegen. Bewegen zonder gezien te worden. Zonder verlamd te
raken door een toeschouwer.

14.31
In een caféraam zitten twee gelieven met hele grote oren en absoluut geen kieuwen
aan een eettafeltje. Na een jaar carrièregesjagger zijn ze eindelijk weer eens samen
en ze willen zo graag dat het leuk en gemakkelijk en gezellig is - net als toen, ooit
eens, vroeger, voor de komst van het Water - maar dat is het in de verste verten niet,
en waarom zitten we opgesloten, in hoofden en woorden en daden en vicieuze
gedachtencirkels, en houden we nog wel van... ja natuurlijk! Ja natuurlijk! En zullen
we dan maar kinderen, ja kinderen, en ach waarom niet, waarom wel, waarom niet,
waarom wel, waarom niet, WAAROM NIET, ja doet u maar... zakje eromheen? nee
hoor bedankt‘Story?’ vraagt een hotelbediende. Hij buigt zich over me heen en doet of hij
meeleest. Zijn onderlip is groot en blauw en bungelt een beetje moedeloos richting
aarde.
‘Story,’ beaam ik, enigszins beschaamd omdat het niet het verhaal is dat ik hier
kwam schrijven, dat ik graag wíl schrijven en dat er maar niet van komt.
-en iedere avond het verplichte praten met mensen die we eigenlijk niet mogen
maar dat is wat volwassen gezelligheid vermag en 's nachts het stiekeme en benevelde
neuken en het gesmoorde orgasme en de scheuren in het plafond en en en de volgende
morgen ontbijten en een babbeltje maar weer en za za za zonnen en ook maar wat
drinken en verdomme verdomme was het maar nooit begonnen met regenen en waren
we maar nooit gaan nadenken en altijd blij en altijd puber enIk scheur het papier los en knijp het tot een prop en gooi het onder mijn ligbed.
Het lukt me maar niet om die mentaliteit uitgedrukt te krijgen die verder reikt dan
de belevingshorizon van die ene individuele schrijver. Ik ontvluchtte Nederland
omdat ik te veel werd afgeleid door het Hier en Nu, het Ik en Mijn Tijd, maar zodra
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ik op een mooie historische plaats neer zou strijken, ging het allemaal gebeuren. Dat
wist ik zeker. Een nieuwe literatuur. Wie op het ene moment nog Nix heeft, kan op
het volgende moment alles hebben... Nee dus. Ik ben er het schoolvoorbeeld van dat
de Nederlandse literatuur ten prooi is aan een akelige malaise. Of, zoals meneer
Goedegebuure schrijft: ‘Jawel, we hebben Connie Palmen en Arnon Grunberg, we
hebben Margriet de Moor en Thomas Roosenboom, we hebben Nelleke Noordervliet
en Bas Heijne, we hebben allerlei kekke, grappige, beschaafde, verfijnde, erudiete
en onderlegde schrijfsters en schrijvers. Maar we hebben op dit moment helemaal
niemand van onder de dertig, zelfs Serge van Duijnhoven niet, die bereid is om deze
tijd de maat te nemen en daarvan te getuigen in
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een provocerend geschrift.’
De hotelbediende wenkt me en lacht een tandeloze mondholte bloot. ‘Mash mash,’
zegt hij.

19.41
Aan een tafeltje tegenover me zitten drie locals. Lange gewaden, de oudste met van
die lappen om zijn harses en een buik alsof hij een luchtballon heeft ingeslikt. Ze
spreken verhit en drinken als pubers. Bier is er doorlopend en om de vijf minuten
komt er een nieuw rondje whisky langs. Ze heffen hun glazen naar me en roepen:
‘it's oil. Good for fuck.’ Pas na een tijdje zie ik dat een van hen de hoteluitbater is.
Daar wil ik over praten. Met Jaap Goedegebuure bijvoorbeeld.
En dan is hij er zomaar. Hij zit tegenover me en we drinken het lokale bocht en
eten die sponspinda's. Ik vertel hem veel. Ik vertel hem alles. Over hoe het is en hoe
het was en hoe het gaat worden.
‘Ik hoop het maar,’ zegt meneer Goedegebuure, en we klinken.

22.33
Ik zit temidden van een hele vracht zingende en geile inheemsen in de hotellobby.
De toespelingen op seks zijn al niet eens meer bedekt. Er komen mannen binnen die
vragen of ik ze wil pijpen, of ze me mogen neuken. De hoteluitbater zit naast me en
helt steeds meer naar me over en ligt inmiddels bijna op mijn schoot.
Nee, nee, ik mag niet weg, dat gaat niet, echt niet, dat kan niet. We gaan een ‘little
party’ bouwen. Het gezang wordt zo mogelijk nóg uitbundiger. Er wordt geklapt en
gejoeld en op de tafel en de grond gedrumd. En kom op mister, zing eens een
Nederlands lied.
Ik sta op.
‘Come with me. We watch some television. CNN. You know CNN?’ De
hoteluitbater smeekt het me zo'n beetje. ‘No fuck. Really no fuck. No fuck me, no
fuck you. Watch tv?’
De man van de onderlip komt naar me toe. Hij drukt me de hand en kust me. Ik
voel de lip tegen mijn wang stuiteren. Het ding lijkt wel van rubber.
En de hoteluitbater: ‘Really, no fuck me, no fuck you. Watch italian television?
CNN?’

00.01
Ik ben in een bootdiscotheek. Ik heb de twee tabletten gegeten die de hoteluitbater
me vanavond gaf zojuist opgegeten. Van die tabletten ga ik me straks gelukkig en
onbezorgd voelen, vertelde hij me.
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Mooi. Ik ga zitten. Ik ga wachten. Ik pak pen en papier en voel me helemaal on
the road. Nu gaat het gebeuren. Eindelijk. Ik voel het. Vanavond ga ik een schrijver
worden die iets te melden heeft. En dat niet met een programma of manifest, maar
met romans en verhalen waarin met koele obsessie de balans van het
postrevolutionaire tijdperk wordt opgemaakt.
Ik wacht, ik wacht, maar krijg het vooral koud. Volgens mij ben ik verdoofd. Ik
voel mijn benen niet meer en dat is een rare gewaarwording. Ik loop naar buiten,
waggel over de loopbrug, en denk: pas op, dit is een eng land, en dat daar onder je
is de mythische rivier. Ik ril en kijk omhoog. De maan wordt van boven af opgegeten.
Niet verdwalen, denk ik, niet verdwalen, dit is een eng land. Is dit een eng land? Ja,
dit is een eng land. Kijk maar naar de maan.
En daarna wordt het zwart, heel erg zwart. Aha, denk ik nog, dit is wat die
hoteluitbater gelukkig en onbezorgd noemt. Het blijft heel erg lang en heel erg zwart.
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Als ik mijn ogen open lig ik in een nieuwe hotelkamer en ik voel me zweverig en
beverig en inmiddels ben ik zeker drie keer geneukt door de hoteluitbater, en
waarschijnlijk daarom heeft hij me deze kamer gegeven, de mooiste kamer van het
hotel met het zachtste matras van de wereld en heel veel spiegels, en dat ijlt heel
lekker en dat schrijft nog beter, en ik ben blij en gelukkig zo: vaak lig ik aan Jaap
Goedegebuure te denken, aan wat hij schrijft over literatuur, dat het vroeger allemaal
beter was en zo, en dan hoor ik alle jonge schrijvers in koor roepen dat die ouwe lul
niet met zijn tijd mee durft te gaan, en dan denk ik: nee jongens, nee, meneer
Goedegebuure heeft gelijk, vroeger was het inderdaad allemaal veel beter - toen
waren de personages in de romans tenminste nog behept met een verlammende
neiging de dingen door te denken tot over een grens waarvandaan geen weg terug
meer mogelijk was, tot handelen of enige vorm van betrokkenheid waren ze niet in
staat, ze ervaarden de wereld wel maar de prikkels die hun zintuigen registreerden
leidden niet tot actie - en dan krijg ik het helemaal te pakken en ga ik rechtop in mijn
bed zitten en pak mijn laptop en riktiktik dat gaat lekker zo, ja, dat gaat steeds beter,
en de verhalen die ik schrijf gaan allang niet meer over mezelf, of over drugs, of over
alcohol, of over verveling, en wel over het gebrek aan enige betrokkenheid, en over
de wereld die in een chaotische stroom aan me voorbij trekt en ik sta erbij en kijk
ernaar zonder me erin te willen mengen, en ook gaat het over de helden uit De
tandeloze tijd en Opwaaiende zomerjurken en Een man van horen zeggen en De
nietsnut en soms komen die dan allemaal samen in een heel erg bruin en ontzettend
knus café en gaan daar gezellig heel veel drinken en leren bewegen en herinneringen
ophalen of een partijtje schaak of bridge of mens-erger-je-niet spelen, en soms komt
meneer Goedegebuure dan ook langs en die legt haarfijn uit hoe je die spelletjes het
best kunt spelen en dan begint iedereen te lachen en te juichen en gaat het van Rondje!
Rondje! Rondje! en als het echt Heel Erg Leuk is neukt meneer Goedegebuure me
lang en hard en diep en als hij klaar is en zijn gulp dicht ritst, zegt hij dat ik mooie
verhalen schrijf die eindelijk eens ergens over gaan, en dan ben ik vervuld van trots
en heb ik tranen in mijn ogen, en meneer Goedegebuure slaat een arm om me heen
en vertelt dat het ook wel nodig was dat er een jong auteur als ik op zou staan omdat
al die andere jonge schrijvertjes van tegenwoordig helemaal niets voorstellen, maar
wat ik doe snijdt tenminste hout, en even versta ik hem verkeerd en zeg ik ja, Ik ook
van jou, Jaap, en dat had ik nou niet moeten zeggen want ineens krijgt meneer
Goedegebuure rode vlekken in zijn nek en een geel waas voor zijn ogen en hij
schuimbekt en rochelt en vliegt me naar de keel en drijft zijn tanden in mijn
halsslagader enDag.
Ze hebben me verhuisd. Mijn nieuwe kamer ligt aan de andere kant van het hotel
en ik luister naar het gejoel van schoolkinderen, dat in ieder land, in iedere taal,
hetzelfde klinkt. Ik ben niet ziek meer maar ook niet beter. De hoteluitbater wil me
niet meer neuken. Hij zegt dat er een vloek op me rust.
De schoolkinderen zetten een lied in dat bijna direct wegsterft. Jammer. Beneden
in de steeg wordt een emmer leeggegooid.
Wat me te doen staat is heel eenvoudig: leren bewegen.
Harmen Lustig
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De gevleugelde woorden in dit verslag zijn - natuurlijk - afkomstig uit ‘De luide
stilte in de letteren’ dat Jaap Goedegebuure in HP/De Tijd van 24/10/'97 publiceerde.
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Tierelyrisch
En ze ontwaakte van abrupte vreugde
trachtte zich aan te kleden
trok niets aan
vergeefs zocht ze enig detail
te vatten in de spiegel
dat tenminste iets normaals zou passen
in de impulsen van die anarchie
die draden uit de zijde haalde
die parfum goot op de rozen
haar geslacht afdroogde aan de gordijnen
en op de nagels van haar tenen beet
ze belde de telefoniste
en legde uit dat ze gelukkig was
totdat ze haar verstikte
absurd van grootheid
buitensporig brutaal
de vreugde laat af
ze liet zich naakt op bed vallen
en rolde schaterend om en om
totdat ze droevig werd.
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De jonge dichter
...wanneer iemand mocht denken
dat wat hij ziet
zingende engelen zijn
zal hij zeggen dat het blatende schapen zijn.

De oude dichter
Nee
hij heeft geen kudden opgedreven
het zijn gerecyclede woorden
melodieuze vlakten
Nee
hij heeft de weiden niet verdord
hij heeft de blaadjes omgedraaid
geprojecteerd in halvemanen
voor zijn ogen
eerstvolgende schutting
de horizon
die een eeuw overbrugt.

Cláudia Ahimsa
vertaling: August Willemsen
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ten slotte
Veel inspirerende voorbeelden zijn er niet, als een groepje Rotterdammers besluit
een literair tijdschrift op te richten. In 1994, toen Passionate werd opgericht, was er
bijna tien jaar geen noemenswaardig Rotterdams literair tijdschrift meer geweest.
Voorgangers als Van Overheidswege en Rotterdams Mooi, uit midden jaren tachtig,
waren een kort leven beschoren, en wekten bovendien nimmer de indruk een
noodzakelijke uitgave te zijn. De redactie van Passionate opereerde aanvankelijk
dan ook in het luchtledige. Dit isolement was in zekere zin aantrekkelijk, want met
een gekopieerd ringbandje zoek je liever niet de confrontatie op. Bovendien denken
naïevelingen wel vaker dat ze het wiel opnieuw kunnen uitvinden. Naarmate
Passionate een identiteit ontwikkelde, groeide het besef dat er een - bescheiden geschiedenis van Rotterdamse literaire tijdschriften is. Er daar zit wel degelijk een
aansprekend voorbeeld tussen: Gard Sivik.
Gard Sivik werd in 1955 in Antwerpen opgericht. Een groep Vlaamse schrijvers
vond dat ze te weinig publicatiemogelijkheden hadden, aldus het voorwoord in het
eerste nummer. De makers van Gard Sivik stelden zich ten doel ‘de avant-garde
kunst te propageren.’ Een duidelijk programma hadden zij echter niet, en het tijdschrift
leidde aanvankelijk een marginaal en nogal richtingloos bestaan. Van een beweging
was nog geen sprake, en drijvende kracht Gust Gils moest grote moeite doen om de
redactieleden af en toe bijeen te laten komen.
Gils ging in Nederland op zoek naar nieuwe medewerkers. In 1957 traden Hans
Sleutelaar en C.B. Vaandrager toe tot de redactie, die een tweede bruggehoofd kreeg
in Rotterdam. Armando kwam erbij, en later Hans Verhagen. De Nederlanders zetten
zo'n duidelijk stempel op het blad, dat een aantal Vlaamse redacteuren opstapte. Er
werd zelfs van een coup gesproken.
Gard Sivik kreeg er wel een steeds herkenbaarder identiteit door. Dit leidde in
1964 tot Gard Siviks beroemdste nummer, getiteld ‘Een nieuwe datum in de poëzie’.
Op de omslag is een verkeersbord te zien met een dikke streep door ‘50’. Het tijdperk
van de ‘Vijftigers’ - Kouwenaar, Campert, Elburg - was bij deze afgedaan. Hun
taalgebruik was te gekunsteld, te dichterlijk. De Vijftigers hadden de poëzie
vernieuwd, maar zij schreven nog vanuit de aloude opvatting dat de kunstenaar
bijzondere emoties heeft en deze op een unieke manier moet zien uit te drukken.
De dichters van Gard Sivik verafschuwden dit cliché van de zonderlinge schrijver
die zich verre houdt van het gewone leven. Zij geloofden dat er een nieuwe tijd was
aangebroken, met een nieuwe
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rol voor de literatuur. Deze overtuiging spreekt uit bijna iedere bijdrage aan ‘Een
nieuwe datum in de poëzie’. Zo schrijft René Gijsen: ‘De mens van deze tijd ... leeft
in een wereld die hem overrompelt met duizenden indrukken ... informaties uit de
pers, radio, televisie, tijdschriften, nieuwe modes, toerisme, nieuwe kontakten met
het buitenlandse, etc.’ De wereld, zegt hij, verandert in een duizelingwekkend tempo
en de mens verandert mee. De dichter die zijn tedere gevoelens blijft etaleren
aangaande zijn geliefde, god, de wind en de lente, heeft ieder contact met deze
werkelijkheid verloren. Zwelgen in persoonlijke gevoelens past niet in een snelle,
zakelijke wereld.
Wat was dan de nieuwe rol van de schrijver? Gard Sivik wilde een nuchtere,
objectieve afspiegeling van de realiteit geven. De schrijver moest als een journalist
worden - iemand die zich in het leven begeeft en observeert, zonder te interpreteren.
Hij past ervoor de werkelijkheid te ontleden. Het uitgangspunt, zo betoogt Armando
in hetzelfde nummer, is een consequent aanvaarden van de realiteit. ‘Niet
bemoraliseren ... of ver-kunsten, maar intensiveren. Dus: authenticiteit.’ Kunst moest
onderdeel van het dagelijks leven zijn, zonder enige verhevenheid. De schrijvers van
Gard Sivik waren in hun gedichten ook spaarzaam met woorden: vaak slechts enkele
regels, omgeven door het witte vlak van een grotendeels lege pagina. Korte statements
waren het, met slogans en onbewerkte objecten uit de werkelijkheid - de zgn.
ready-mades.
Omdat deze literatuur zich niet verheffen wilde, was geen onderwerp meer taboe.
Armando schreef een Karl May-cyclus, Verhagen dichtte over de kanker van zijn
moeder, en Nico Scheepmaker schreef over de ontroering die een doelpunt van Abe
Lenstra ooit bij hem teweegbracht. En Vaandrager, meer nog dan de anderen, was
gefascineerd door de opkomende consumptiemaatschappij, zoals bleek uit gedichten
als deze:
(In het warenhuis)
Verkoopster: ‘Zal ik het prijsje er af halen?’
Klant: ‘Nee, laat u het prijsje er maar opzitten.’

Protesteren tegen de maatschappij, zo vaak het uitgangspunt geweest van kunstenaars,
was er niet meer bij.
De literatuur van Gard Sivik was een vorm van communicatie, niet hoger of lager
dan andere communicatietechnieken. De beweging rond Gard Sivik zocht dan ook
aansluiting bij de mediacultuur die aan het ontstaan was. De strakke, koele vormgeving
van het blad deed eerder denken aan een krant of een massablad dan aan een
traditioneel literair tijdschrift. Vaandrager, Sleutelaar, Armando en Verhagen
poseerden op foto's als snelle jongens, kortgeknipt en in strakke pakken. Ze deden
reclamewerk, waren geïnteresseerd in jazz, en rock, en gebruikten drugs. En over
diepere bedoelingen praatten ze niet. Ze waren cool, kortom. Het was een imago,
maar het was nieuw, zeker in de Nederlandse literatuur, en het werkte. Dit waren
geen romantische zieners, maar moderne stadsmensen, zakelijk en nuchter.
Gard Sivik trok veel aandacht, maar de weerstand bij het literaire establishment
was groot. Achterin ‘Een nieuwe datum in de poëzie’ werd een lange reeks citaten
afgedrukt uit brieven en recensies in de pers over Gard Sivik. Er werd gesproken
van dom en abject dronkemansgelal, en vooral de ‘rijmpjes’ van Vaandrager moesten
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het ontgelden. Alfred Kossmann was één van de weinigen der gevestigde auteurs
die er een goed woord voor over had, al gaf hij toe geschokt te zijn door Gard Sivik.
Hoeveel ze ook losmaakten, het aantal schrijvers rond Gard Sivik was beperkt.
Een belangrijk deel van het blad werd volgeschreven door de vier redacteuren zelf,
aangevuld met schrijvers die zich tot hun visie aangetrokken voelden. Het feit dat er
iets werkelijk nieuws gebeurde in de literatuur, gekoppeld aan een uitgekiende
media-strategie, was voldoende om de suggestie van een veel grotere beweging te
wekken. Maar toen Gard Sivik in 1965 overging in De Nieuwe Stijl, dat ook aandacht
aan beeldende kunst besteedde, was het einde al nabij. De Nieuwe Stijl hield het
slechts twee nummers uit.
De ‘bende van vier’, zoals ze wel genoemd werden, viel uiteen. Sleutelaar verhuisde
naar Amsterdam, publiceerde één dichtbundel, en trok zich daarop grotendeels terug
uit de literatuur. Verhagen werd steeds meer door de opkomende hippiebeweging
beïnvloed, en liet daarmee de nuchtere, anti-ideologische opvattingen van Gard Sivik
achter zich. Armando deed dat op zijn manier ook, want hij werd steeds meer een
echte ‘kunstenaar’, als schilder, muzikant en als schrijver.
Vaandrager was de enige die in Rotterdam bleef. Hij publiceerde in de jaren
zeventig nog twee dikke prozawerken, De hef en De reus van Rotterdam. Het zijn
fragmentarische, harde boeken over het leven in Rotterdam - beschreven als een
moderne stad vol dynamiek, de enige echte metropool van Nederland. De enige stad
daarom, die een beweging als die rond Gard Sivik in gang kon zetten. Vaandrager
bleef haar principes dan ook zijn hele leven trouw. In De hef en De reus van
Rotterdam is hij nog altijd de zakelijke reporter, voor wie de verwondering op straat
ligt en niet in zijn eigen zieleroerselen.
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v.l.n.r. Vaandrager, Verhagen en Sleutelaar, Omstreeks 1960

Vaandrager in zijn nadagen

Maar schrijnend zijn de twee boeken ook. Vaandrager voelde zich door zijn
bendegenoten achtergelaten, en als eenling wist hij zich nauwelijks staande te houden.
Zijn drugsproblemen werden steeds groter, en hij werd herhaaldelijk in klinieken
opgenomen. Een tijdlang zwierf hij over straat, dakloos, geplaagd door paranoia,
ruzie makend met iedereen.
Martin Bril publiceerde in 1989 in de Haagse Post een pijnlijk verslag van een
bezoek dat hij aan zijn jeugdheld bracht, samen met Hans Sleutelaar. Ze belandden
in een vervallen woning, volgestouwd met rommel die Vaandrager bij het vuilnis
weghaalde. Bril stelde vragen over vroeger, over De Nieuwe Stijl, maar Vaandrager
mompelde onsamenhangend over drank en weed. Over vroeger praten wilde hij niet
‘Maar als ik zit te schrijven, denk ik het eerste aan Sleutelaar, als die het niks vindt,
denk ik dan, dan is het ook niks, hoewel, ik ben zelf de eerste, meestal, de laatste tijd
vooral.’ Niemand gelooft nog in Vaandrager, concludeerde Bril aan het eind van zijn
stuk. Dat was niet letterlijk bedoeld, want drie jaar later, bij het overlijden van
Vaandrager, schreef Bril in het NRC: ‘Een levende legende kan nu een echte worden.’
En daarmee stierf de meest volhardende aanhanger van de Gard Sivik en Nieuwe
Stijl-principes.
In de geschiedenis van Gard Sivik valt voor de redactie van Passionate veel te
herkennen. Het oprichten van een tijdschrift om eigen werk te kunnen publiceren.
Diverse redactiewisselingen, gevoed door machtsstrijd en onenigheid over de te
volgen koers. Het geleidelijk ontwikkelen van een identiteit. En het gegeven dat
binnen de harde, weinig solidaire Rotterdamse literaire cultuur het bundelen van
krachten van groot belang is.
Maar belangrijke verschillen zijn er ook. Ten tijde van Gard Sivik waren er
toonaangevende stromingen binnen de literatuur. De ‘bende van vier’ had aan de
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Vijftigers een zeer geschikt doelwit om hun nieuwe zakelijkheid tegen af te zetten.
In de huidige tijd zijn er geen werkelijke literaire stromingen, er zijn hoogstens trends
die af- en aanwaaien. Waar moet je je dan als redactie tegen afzetten? Diverse malen
in haar vijfjarig bestaan probeerde de redactie van Passionate een inhoudelijk
programma op te stellen. Dat leverde slechts nogal loze woorden op als ‘geëngageerd’,
‘toegankelijk’ en ‘eigentijds’. Het woord ‘post-Nix’ werd bedacht, maar ook ‘Nix’
bleek niet veel meer dan een kortstondige trend waartegen het moeilijk afzetten was.
Welk program er ook werd opgesteld, in de praktijk van het samenstellen van de
nummers bleek deze nauwelijks werkbaar.
Er is echter wel degelijk een heersende opvatting binnen de wereld der literaire
tijdschriften, die een plaatsbepaling voor Passionate mogelijk maakt. Deze opvatting
is niet zozeer literair-inhoudelijk, maar ligt in het medium literair tijdschrift op zich.
Ons standpunt hierover wordt in het in dit nummer opgenomen ‘Tijdschrift voor de
nieuwe letteren’ toegelicht. Passionate wil niet, zoals de meeste andere literaire
tijdschriften, een tijdloos boekje maken met een conserverende functie. En ook op
dit punt is Gard Sivik een voorbeeld. Want het journalistieke en actuele karakter van
de literatuur van Gard Sivik vertaalde zich ook in de vorm van het tijdschrift. Het
gebruik van koppen en foto's, columns, de brievenrubriek, de nieuwspagina's, de
citaten - dit alles deed Gard Sivik eerder denken aan een krant of weekblad. Het
benadrukte het standpunt dat schrijvers en redacteuren reporters zijn van de actuele
werkelijkheid. En al heeft deze opvatting binnen de Nederlandse literaire tijdschriften
bepaald geen school gemaakt, voor Passionate is het veertig jaar later nog altijd een
essentieel uitgangspunt.
Erik Brus
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De dertien doodzonden
Goede literatuur laat zich niet vangen in woorden. Literaire manifesten, het zijn dode
letters met de houdbaarheid van oesters op een warme zomerdag. Slechte literatuur
daarentegen laat zich vrij eenvoudig herkennen. Zij zondigt doorgaans tegen de
elementaire regels van de goede smaak. Dit zijn de regels:
1 Het volgen van schrijfcursussen, broedplaatsen van clichés en trucjes, is niet
toegestaan.
2 Openbare literatuur is geen kanaal voor welke frustratie of depressie dan ook.
3 Nikserigheid is een doodzonde.
4 Name-dropping is onfatsoenlijk.
5 De volgende woorden zijn verboden: azuurblauw, neuken, kut, pik, maan, sterren
(vooral in gedichten), hetgeen, doch, rozevingerig, vrijdag de dertiende,
menstruatie (plus alle toespelingen erop).
6 Een kort verhaal bewandelt geen zijpaden.
7 Een verhaal begint niet met een hoofdpersoon die wakker wordt, opstaat en uit
het raam kijkt.
8 Een verhaal gaat niet over de eerste keer.
9 De clou van een verhaal is nooit dat er iemand doodgaat. Nooit.
10 Een goede clou behoeft geen uitleg.
11 Zinnen eindigen niet met drie puntjes, en verhalen al helemaal niet.
12 Rijm is iets van vroeger, ritme niet.
13 Poëzie gaat niet over de natuur, ouder worden of de liefde.
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Over de medewerkers
Cláudia Ahimsa (Porto Alegre, 1963)
studeerde moderne dans en theater in Brazilië. Ze woonde van 1988 tot 1996 in
Duitsland, en vervolgens een jaar in de Verenigde Staten. Haar gedichten gaan over
een manier van kijken naar de dingen - een manier die onbevooroordeeld is. Ze heeft
sinds 1992 drie dichtbundels gepubliceerd.
Herman Brusselmans ('57)
is volgens velen, inclusief hemzelf, de grootste levende Belgische schrijver. Dit
voorjaar verscheen zijn pakweg dertigste boek, de verhalenbundel Het einde van
mensen in 1967.
Aat Ceelen ('50)
werd bekend als acteur bij Orkater en De Mexicaanse Hond. In 1993 debuteerde
hij als schrijver met Hotel Kramoesie. Onlangs verscheen zijn eerste roman, Het
kanaal.
Alex Dabrowski ('65)
is sinds jaar en dag gefascineerd door (bijna) vergeten Rotterdamse schrijvers.
Ooit flirtte hij met de levenstijl van de door hem bewonderde schrijvers, inmiddels
leidt hij een regelmatig kantoorleven. Hij overweegt een boek te schrijven om te
waarschuwen tegen een nieuwe opleving van het marxisme.
Gro Dahle (Oslo, 1962)
woont op het eilandje Tjøme in de Oslofjord. Sinds haar debuutbundel Audiens
(Audiëntie, 1987) geeft zij het alledaagse leven een onverwachte, bizarre lading.
Dahle confronteert de lezer met raadsels die onopgelost blijven. In 1997 ontving zij
vanwege haar vernieuwende poëzie de Obstfeldprijs.
Yorgos Dalman ('73)
maakte zijn studie film- en televisiewetenschappen in Utrecht net niet af. Hij was
een blauwe maandag redacteur van het inmiddels ter ziele tijdschrift Mosselvocht.
Hij publiceerde in vele tijdschriften, o.a. Zoetermeer, De Revisor en De Ruigte.
J.A. Deelder ('44)
is sinds zijn debuut op Poëzie in Carré in 1966 een performing poet pur sang.
Daarnaast publiceert hij regelmatig dichtbundels en maakt hij theaterprogramma's.
In 1988 ontving hij de Anna Blamanprijs voor zijn gehele oeuvre.

Passionate. Jaargang 6

119
Richard Dekker ('69)
is projectleider bij de NS Railinfrabeheer. Hij schrijft verhalen, gedichten en
artikelen. Hij treedt ook regelmatig op als dichter.
Johan Haspers de Man ('69)
debuteerde in 1996 met ‘ik zag een man’ in een literair tijdschrift. Het straatleven
in Crooswijk, waar hij werd geboren en nog altijd woont, is voor hem de inspiratiebron
voor zijn gedichten.
Bert Heemskerk ('68)
was één van de oprichters van Passionate. Na enkele jaren als redacteur werd hij
secretaris van de stichting die het blad uitgeeft. In het dagelijks leven is hij jurist op
het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Henk Houthoff ('41)
was van 1996 tot 1997 poëzieredacteur van Passionate. Hij publiceerde gedichten
in De Tweede Ronde en Nieuw Wereldtijdschrift. Hij is graficus bij het NRC
Handelsblad.
Arnold Jansen op de Haar ('62)
was beroepsofficier bij de luchtmobiele brigade waarmee hij in 1994 naar Bosnië
werd uitgezonden. In 1995 verliet hij de krijgsmacht om zich volledig te wijden aan
de literatuur. Publiceerde o.a. in Maatstaf en Zoetermeer. Onlangs verscheen zijn
debuutroman De koning van Tuzla.
Ernest van der Kwast ('81)
is de nieuwe hoofdredacteur van Passionate. Hij slaagde onlangs voor het VWO,
maar hij houdt zich voornamelijk bezig met het schrijven van toneelstukken. Onlangs
ging in het RO-theater in première Kater, dood is een gimmick, geschreven met Jorg
Schellekens.
Harmen Lustig ('66)
schreef het tweeluik Schelle Hel/Wit Licht ('97/'95). Hij was oprichter van het
Amsterdamse literaire tijdschrift Mosselvocht en was de drijvende kracht achter het
befaamde, maar inmiddels ter ziele Zoetermeer.
A. Moonen ('37)
heeft sinds zijn debuut Stadsgerechten (78) een geruchtmakend oeuvre bij elkaar
geschreven. Na omzwervingen in Amsterdam en Den Haag is hij twaalf jaar geleden
weer in zijn geboortestad Rotterdam teruggekeerd. Momenteel werkt hij aan de
verhalenbundel Verbanning.
Paul van der Schoor ('61)
studeerde een blauwe maandag Italiaanse taal- en letterkunde. Nu is hij freelance
journalist en filmmaker. Hij publiceerde verhalen in Sic en Passionate. Van
laatstgenoemde blad was hij in het voorjaar van '95 gedurende enkele maanden
eindredacteur. Nadat hij vergeefs de macht had proberen te grijpen, stapte hij op.
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Hans Sleutelaar ('35)
was eind jaren vijftig redacteur van het legendarische Rotterdamse tijdschrift Gard
Sivik. Later verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij een tekstbureau oprichtte. Hij
publiceerde één dichtbundel, Schaars licht.
Johan Steendam ('73)
is afgestudeerd in Vormgeving en Communicatie. Hij schildert, tekent en maakt
cartoons. Zijn nieuwste creatie is de literaire zeikerd Albert.
Kees Versteeg ('59)
verzorgde gedurende 3 ½ jaar een zeer populaire aforisme-rubriek in Passionate.
Na een stilte van een klein jaar zal hij in september zijn come-back maken. Begin
volgend jaar gaat hij op de Passionate Internet Editie van start met Edelstenen
schrijven: een unieke cursus aforismen schrijven. Onlangs richtte hij de stichting
Third Road op, waarmee hij vanaf volgend jaar films wil gaan produceren.
Klaas de Wit ('25)
publiceerde eind jaren vijftig de romans De sleutel is gebroken en Vissen achter
het net, en begin jaren zestig de verhalenbundel Buitenoorlogse vertellingen. Van
een recenter datum zijn publicaties in De Tweede Ronde, Maatstaf en Hollands
Maandblad.
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Oude nummers
Onderstaande nummers kunt u bestellen bij Stichting Passionate, tel: 010 276
26 26. De prijs per los nummer bedraagt ƒ8,20 (periode 1994-1996) / 13,20 (1997
- heden) (incl. verzendkosten), maar indien u zich abonneert ontvangt u GRATIS
een nummer naar keuze.

Gekopieerd literair maandblad Passionate 1994-1996
- nog 11 nummers zeer beperkt leverbaar

jaargang 4, nummer 1 - jan/feb 1997 - zeer beperkt leverbaar
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Jana Beranová, J.A. Deelder, Hans Sleutelaar, Peter Swanborn, Manuel Kneepkens, Yorgos Dalman,
Richard Dekker, Henk Houthoff, Paul van der Schoor, Kees Versteeg, interview met Alfred Kossmann.

jaargang 4, nummer 2 - mrt/apr 1997 - zeer beperkt leverbaar
Aat Ceelen, Theo Verhaar, A. Moonen, Nomi Ben-David, Jan Dullemond, Yorgos Dalman, Marc
van Biezen, Ron Wagenaar, Frans Vogel, Kees Versteeg, Peter Swanborn over Leo Vroman en C.O.
Jellema.

jaargang 4, nummer 3 - mei/jun 1997 - leverbaar
Rien Vroegindeweij over Bob den Uyl; Briefwisseling Giel van Strien en Peter Swanborn over
literatuur en tijdgeest; Thomas Verbogt, Ivan Strpka, Harmen Lustig, Klara Smeets, Erik Nout, Yorgos
Dalman, Kees Versteeg, Peter Swanborn over Richard Wilbur, Ciaran Carson en Lavina Greenlaw.
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jaargang 5, nummer 2 - mrt/apr 1998 - beperkt leverbaar
Abdelkader Benali, Efraim Sevela, J.W. Oerlemans, Thom Schrijer, Alex Dabrowski over Robert
Loesberg; Jan Luitzen de Vries, Niels Carels, Klaas de Wit, Kees Versteeg, Christian Jongeneel over
Björk.

jaargang 5, nummer 3 - mei/jun 1998 - beperkt leverbaar
Rien Vroegindeweij over C.B. Vaandrager, Aat Ceelen, Marco Nijmeijer, Richard Dekker over Daniil
Charms, Steven Verhelst, Harmen Lustig, Hans Brombacher, Kees Versteeg, Christian Jongeneel
over Kurt Gödel.

Passionate. Jaargang 6

jaargang 5, nummer 4 - jul/aug 1998 - beperkt leverbaar
Serge van Duijnhoven, Gro Dahle, Arnold Jansen op de Haar, Cornelis Krul, Cláudia Ahimsa, Thomas
van Aalten, Christian Jongeneel over György Konrád; Peter Swanborn over Jamie McKendrick en
Nelson Ascher; Kees Versteeg.

jaargang 5, nummer 5 - sep/okt 1998 - beperkt leverbaar
Autobio van LL Cool J, Astrid Lampe, J. Eijkelboom, Mustafa Stitou, Johan Boer, Paul van der
Schoor, Rien Vroegindeweij, Klaas de Wit, § in San Francisco, Christian Jongeneel, Kees Versteeg,
Niels Carels.
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jaargang 4, nummer 4 - jul/aug 1997 - beperkt leverbaar
Christian Jongeneel, Petr Borkovec, Klaas de Wit, Henk Houthoff, Richard Dekker, Johan Haspers
de Man, Kees Versteeg, Erik Brus over invloed massacultuur op literatuur, Peter Swanborn over L.Th.
Lehmann.

jaargang 4, nummer 5 - sep/okt 1997 - uitverkocht
Special over Riekus Waskowsky
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jaargang 4, nummer 6 - nov/dec 1997 - beperkt leverbaar
Theo Verhaar, Jan Seveke, Jeroen Mettes, Thomas Verbogt, Klaas de Wit, Christian Jongeneel,
Richard Dekker, Yorgos Dalman, Kees Versteeg.

jaargang 5, nummer 1 - jan/feb 1998 - leverbaar
filmspecial: Theo van Gogh, Herman Brusselmans, Jan Baeke, Jaap Scholten, A. Moonen, Roef
Ragas, Thomas van Aalten, Casper Koetsveld, Petra van der Ree, Christian Jongeneel, Kees Versteeg,
Peter Swanborn; Erik Brus over Michael Haneke; Yorgos Dalman over Jörg Buttgereit.
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jaargang 5, nummer 6 - nov/dec 1998 - beperkt leverbaar
Special over Delfshaven. Marion Vredeling, Ayatollah Musa, Frans Vogel, A. Moonen, Najoua Bijjir
en artikelen over Anna Blaman, Willem Elsschot, De Pilgrim Fathers en Gard Sivik.

jaargang 6, nummer 1 - jan/feb 1999 - leverbaar
Geen daden maar woorden '99: Serge van Duijnhoven, Clementine van Wijngaarden, Hassnae Bouazza,
interview met Simon Vinkenoog, Najoua Bijjir, Ingmar Heytze. En verder J.A. Deelder, Thomas
Verbogt en Jan de Bas.
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jaargang 6, nummer 2 - mrt/apr 1999 - beperkt leverbaar
Aat Ceelen, Daphne Buter, Qst., Yorgos Dalman, Leo Stilma, Christina Vreeswijk over Willem
Elsschot, Jan Oudenaarden, Christian Jongeneel, Henk Houthoff, Thom Schrijer.

jaargang 6, nummer 3 - mei/juni 1999 - leverbaar
Herman Brusselmans interviewt Leonardo DiCaprio, Richard Dekker over Bret Easton Ellis. Brendan
Kennelly, Durs Grünbein, Tatjana Daan, David Mulder, Clementine van Wijngaarden, Christina
Vreeswijk over Slam.
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Blikken zijn de bladzijden van de ziel
Kees Versteeg
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In den beginne
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Iedereen roept maar dat de literatuur verloedert. Iedereen wil maar alleen aan vroeger
denken. Iedereen kotst zich maar helemaal onder van de literatuur van nu. Ik niet,
ik ben namelijk niet gek, ik ben hoofdredacteur.
Natuurlijk weet ik ook wel dat Giphart nooit van z'n lang-zal-ze-leven naast
Hermans komt te staan. En natuurlijk ontken ook ik niet dat beeldhouwer Wolkers
terug naar Oegstgeest moet. En ook ik wacht gespannen op de dood van J.D. Salinger,
opdat wij nog vele niet eerder gepubliceerde verhalen te lezen krijgen. Maar ik ga
vooral niet roepen dat de literatuur verloedert, dat Grunberg eigenlijk helemaal niet
kan schrijven, dat Brusselmans alleen maar een lelijke depressieve man is, dat Renate
Dorrestein boeketreeksen schrijft, dat sinds de dood van J.B. Charles geen enkel
gedicht is geschreven dat buiten dat het rijmt, ook nog goed is. Ik ben namelijk niet
gek.
Er is hoop!
De literatuur verloedert helemaal niet Geenszins! Wat is ‘verloedert’ eigenlijk een
lelijk woord. Maar dit terzijde. Ik wacht op de dood van Mulisch (wie niet?), maar
vooral op een nieuw meesterwerk van Grunberg, Ellis of Scholten. Ik wacht op een
nieuwe Jonge Vlaamse God.
Ik ben zes jaar naar een school gegaan met een enorm grote klassieke traditie.
Mijn leraar Grieks, een goede oude verbitterde man die naar de Stones luisterde, las
uitsluitend werken van vóór Christus. En natuurlijk kende ook hij Hermans, Reve
en Mulisch. Gek genoeg riep ook hij dat de literatuur verloederde, de namen Giphart,
Grunberg en Scholten (godzijdank?) niet eens kennende.
Hoe kun je in hemelsnaam W.F. Hermans naast Herodotus zetten of De ontdekking
van de hemel naast de Ilias? En zat hij ook niet al dertig jaar op een nieuwe Plato te
wachten, een nieuwe Jonge Griekse God? Was mijn goede oude verbitterde Stones
luisterende leraar Grieks dan zo'n gekke man? In ieder geval niet gekker dan
‘iedereen’. Want ‘iedereen’ roept ook dat de literatuur verloedert. Niet dat ‘iedereen’
zit te wachten op Homerus of wie dan ook van vóór Christus in een nieuw jasje.
Maar ‘iedereen’ staat wel te springen om nog een Nescio-verhaal, nog een polemiek
van Hermans et cetera et cetera.
Er zijn er ook die beweren dat literatuur niks was, niks is en nooit wat zal worden:
Sophokles was niets, Kerouac is niets en Brusselmans zal nooit wat worden. Uiteraard
verwijs ik deze groep linea recta naar het gekkenhuis, als ze daar thuishoren: een
gek in het gekkenhuis zou bijna gaan denken dat hij niet meer gek is! Een Groot
Proletarisch Literatuurbarbaren Oord ergens in Siberië lijkt mij veel gepaster.
Het kan niet anders dan dat er in dat Oord ook nog plek is voor diegenen die
schreeuwen dat literatuur helemaal niet kán verloederen bij het zien van dit
Passionate-nummer. ‘Kan literatuur nog verder zinken dan?’ rijst bij hen de vraag
op uit hun menstruerende hoofden vol van fragmenten uit het
Connie-Palmen-en-vriendinnentijdperk. Dit tijdschrift bevat namelijk namen als Joris
Dane, Dennis Rijnvis en Qst. ‘Wie de neuk?’ vraagt de gerespecteerde literatuurkenner
zich af.
Kijk, het gaat niet om die namen, het gaat om de kwaliteit. De inhoud daar gaat
het om. En die is uitstekend. Hella S. Haasse teert op haar naam en niet op haar
schrijfkwaliteit. Daarom staat zij ook niet in dit nummer.
Degenen die dit stukje tot hieraan hebben willen lezen en alle namen herkend
hebben (gefeliciteerd, u maakt kans op een gesigneerde Voskuil!) vragen zich nu
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automatisch af: wat doet Menno Wigman dan in de inhoudsopgave? Eerlijkheidshalve
weet ik dat ook niet. Ik heb de ballen verstand van gedichten, maar ze schijnen - naar
men zegt - goed te zijn. Anders kun je ze er altijd uitscheuren.
Ik hoop dat ‘iedereen’ na het lezen van deze Passionate ook van mening is dat het
steeds beter gaat met de Literatuur van Nu. Dit in tegenstelling tot de gevestigde
namen die steeds meer in De Gids of Dietsche Warande terechtkomen c.q. verloederen
of wat dan ook!
Ernestvan der Kwast
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Theo Verhaar 1954-1999

foto: Roeland Fossen

Vlak voor het ter perse gaan van dit nummer bereikte de redactie het nieuws dat de
Rotterdamse dichter Theo Verhaar na een kort ziekbed op 45-jarige leeftijd is
overleden. De redactie betreurt de veel te vroege dood van een zeer goede dichter.
Theo Verhaar publiceerde diverse malen in Passionate. Daarbij was hij een kennis
van enkele redactieleden. Zelf kende ik hem als een man met een scherp oordeel, die
de discussie zocht en daarbij geen genoegen nam met de gemakkelijke weg. Iemand
met een stevige dosis ironie en cynisme, maar ook een grote liefde voor de literatuur.
En een sympathieke en belangstellende persoonlijkheid bovendien.
De redactie is verheugd enkele recente gedichten van Theo Verhaar te kunnen
presenteren. De gedichten worden voorafgegaan door een kort overzicht van Verhaars
literaire carrière.
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Theo Verhaar werd geboren in 1954 in de Rotterdamse wijk Charlois. Hij groeide
op in het tuindorp Vreewijk, in een katholiek gezin en ‘boekhoudersfamilie’, zoals
hij het zelf noemde. Voetbal speelde een belangrijke rol in zijn jeugd. Hij werd lid
van de katholieke vereniging Spartaan '20 en speelde al jong in het eerste. Een
knieblessure sneed echter de weg naar een mogelijke profcarrière af. Hij ging naar
de Mulo en later het avondgymnasium. Begin jaren tachtig doorliep hij in Amsterdam
de complete studie filosofie. Hij leverde zijn scriptie echter niet in, vanwege een
groeiende afkeer van het universitaire wereldje. Verhaar vond dat het werk van veel
filosofen ontaardt in een woordenbrei, en onvoldoende binding heeft met de directe
werkelijkheid.
Verhaar koos voor de literatuur. Hij stuurde een aantal gedichten naar uitgeverij
De Harmonie, en dat leidde uiteindelijk tot zijn debuutbundel Stof bedekt niet (1991).
Filosofische thema's als tijd en ruimte worden hierin tot leven gebracht in alledaagse
zaken. Opvallend daarbij is Verhaars sobere, haast uitgebeende stijl, en de
onnadrukkelijke toon. De tweede bundel was Eeuwig tweede (1993), gevolgd door
Uitzaaiingen (1995). Veel gedichten in deze laatste bundel gaan over verval,
teloorgang in de stad. In diverse recensies in de landelijke pers (Trouw, Vrij
Nederland) vroegen critici zich hardop af of ze Verhaars poëzie mooi ingetogen of
juist te karig vonden.
In oktober 1996 verscheen in Passionate een interview met Verhaar. Hij zei hierin
over de soberheid van zijn poëzie: ‘Ik ga naar de kern van de zaak. Ik probeer er niet
omheen te draaien. Wat ik doe is ruimte creëren, dat is wezenlijk. Ik creëer ruimte
voor een volgende zin.’ In deze periode groeide de erkenning voor Verhaars werk.
Het NRC Handelsblad sprak naar aanleiding van de bundel Het badwater van de
fotograaf (1996) van ‘puntgave verzen.’ Hij droeg enkele malen voor op het festival
Poetry International, en enkele van zijn gedichten werden in het Duits vertaald voor
het tijdschrift Akzente.
Bij het verschijnen van de vijfde bundel Nawakker (1998) werd Verhaar alom
erkend als een belangrijk dichter, en de bondigheid van de poëzie werd nu geprezen.
‘Mij houdt hij wel in zijn ban met zijn staaltjes afbraak,’ schreef Rob Schouten in
Vrij Nederland. In deze bundel staan thema's als bloei en verval opnieuw centraal.
In de eerste groep gedichten gaat het om aftakeling binnenshuis, de tweede draait
om verval in de natuur, en de laatste afdeling tekent de teloorgang van een aantal
vrouwen. Dit alles vanuit Verhaars kenmerkende houding die intelligent en
registrerend is, en weinig sentimenten prijsgeeft. Vergankelijkheid is nu eenmaal
onvermijdelijk, lijken de gedichten te willen zeggen. Op het bed/ met zijn springveren
driften/ wordt ze herdacht. De weigering daar sentimenteel over te doen maakt de
gedichten des te ontroerender.
In 1998 werd Theo Verhaar de Anjerfonds - Anna Blamanprijs toegekend voor
zijn gehele oeuvre.
In het komend najaar verschijnt Verhaars bundel Valscherm voor Erasmus,
uitgegeven door De Harmonie. De nuvolgende gedichten zijn uit deze bundel
afkomstig.
Erik Brus
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Valscherm voor Erasmus
5
Hij bewaart
ruw als steen,
loog
en loofzangers.
Weekmakers
als de reuma
van een straffe
boeddha.
Hij beademt
klinisch dood
zijn eerste liefde.
Hij staat
als een leek
tegenover as.
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12
Hij kelkt
het vocht
dat
via haarscheurtjes
binnensijpelt.
Hij hoort nog
de trager klinkende
klok
die herinnert
aan de harde buik
van het landschap
dat hem vervoert,
volop stenen
en heerwegen.
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Van de tautologie
Liefde,
honger
die de eetlust
verorbert,
stippelt
een strategie uit
aan tafel,
gedekt
volgens het
1+1
principe
dat het hart niet
insluit.
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Van het rustgevende kind
Licht zien
onder een lucht
van heidegrond,
onwrikbaar
als een gegeven,
als de droom
waaruit een kind
ontwaakt,
die zich wakker
een magneet waant,
wanhopig
in een nevel van ijzer,
die rust zoekt
in het gestolde meer.

Theo Verhaar
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Hamerliefde
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Misschien dat een zekere mate van talent een pre is maar een basisvoorwaarde om
een mooie literaire carrière te maken is het uiteraard niet. Er zijn tal van andere zaken
in het spel (maten, contacten, blablablapraatjes) en wat dat aangaat had ik een
vliegende start in de literatuur. Op een bedwelmend mooie zomeravond had ik in het
kader van de nacompetitie met mijn voetbalteam een gevoelige nederlaag geleden
en, nadat de kantine was gesloten, besloten we met een select groepje de stad in te
trekken om onze wonden wat dieper uit te likken. Drank hadden we nodig, meer
drank, opdat de pijn van een smadelijke nederlaag tegen de Volewijckers zou
verwateren. We belandden in café Hesp, aan de Amstel, niet ver van sportcomplex
Drieburg, waar mijn literaire loopbaan die avond met veel misbaar uit de startblokken
ging.
Ik stond met drie volle bierglazen te goochelen toen ik vanaf de andere kant van
het café een luidkeels gebulder hoorde. Ik meende mijn naam erin te herkennen. ‘Hee
Harmen,’ hoorde ik nu weer. ‘Deze man kent jou.’ Voor me verscheen Rudolf, een
dampend rode bierharses, aan zijn zijde een degelijk ogende jongeman. Hij keek
schaapachtig naar de grond, duidelijk niet op zijn gemak in het gezelschap van
rouwdouw Rudolf, de Rinus Israel van Drieburg, die in het dagelijks leven furore
maakt als headhunter. ‘Ja. Hij is een boek van je aan het lezen,’ vervolgde Rudolf,
‘en hij vind het wel aardig geloof ik. Vraag hem zelf maar. Hij is heel benieuwd naar
je.’ Rudolf knipoogde, en lispelde me in het oor: ‘Lekker bekken en lekker pijpen
zijn de hoekstenen van de literaire samenleving, Harmen, let op mijn woorden.’ En
voor hij zich omdraaide voegde hij eraan toe: ‘Dit is je kans, schrijvertje. Pak ‘m.’
De jongeman bleek Menno Wigman te heten en als redacteur bij In De Knipscheer
te werken en hij was op dat moment Wit licht aan het lezen, een van de manuscripten
waarmee ik in die tijd lukraak uitgeverijen aan het bestoken was. Ik overhandigde
hem een van mijn biertjes en we begonnen te praten, over literatuur en over vrouwen
en over popmuziek en misschien over nog wel meer. Lekker bekken, gonsde het al
die tijd door mijn hoofd, lekker bekken en lekker pijpen. Alles wat Menno zei kon
ik alleen maar hartstochtlijk beamen. Zo moeilijk was dat overigens niet want ik had
niet alleen de halve Amstel aan bier achter mijn kiezen maar ter verhoging van de
feestvreugde had ik ook nog wat ecstasy geslikt. De hele wereld was mijn vriend,
en deze Menno Wigman was de oppervriend. Het bekken en pijpen ging me
vlekkeloos af.
Nog geen twee weken later werd ik op de uitgeverij ontboden. Ik tekende een contract,
deelde een gevulde koek met de uitgever, en voelde me God. Zo simpel kon het dus
zijn. Wit licht was onderweg.
Na deze vliegende start was ik vast van plan in dit gierende tempo door te stoten
naar de voorhoede van de vaderlandse letteren. Een pijpje stoppen met Harry, een
felle polemiek met W.F. (was nog onder ons destijds), een diepgravend anaal
onderzoek met Gerard, of lekker somberen met Jeroen - ik zag het helemaal voor
me en kon haast niet wachten voor het zover was. Ik consulteerde de grote grondlegger
van het geheel, rouwdouw Rudolf, over de te volgen tactiek. Netwerken,
imagebuilding, als headhunter wist hij er natuurlijk alles van. Maar het enige wat hij
mij zei, een regenachtige avond, dobberend in zijn sleepbootje op de Amstel, was:
‘Lekker bekken, Harmen, lekker bekken en lekker pijpen, daar gaat het om.’ Hij
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ontkroonde een pijpje en hield het me voor. ‘Doe dat nou maar gewoon, je zal zien
dat
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het werkt. Hoe denk je dat La Palmen anders zo groot is geworden?’
Ik keek hem twijfelachtig aan.
‘Ach Harmen, ik begrijp dat ik je overval met deze harde waarheid, maar het is
nu eenmaal een feit. De hele wereld hangt aan elkaar van incest en vriendjespolitiek
en aflebberij, maar de kunsten en de literatuur spannen de kroon. Heus, kwaliteit is
in die kringen van secundair belang. Je hoeft je echt niet te schamen als je inhaakt
bij de meute.’ Hij zette zijn flesje aan zijn mond en gulpte het voor de helft naar
binnen. ‘Lekker bekken en lekker pijpen dus. Anders kom je nooit waar je wezen
wil.’
Ik had geen verweer. Ik ging bekken, ik ging pijpen. Maar waar zou ik nu eens
beginnen? Er was in die dagen een paleisrevolutie aan de gang in de letteren, vertelde
Menno me. Een stroming jonge en eigenzinnige schrijvers had zich voorgenomen
om de boel eens flink wakker te schudden. Literatuur mocht vooral ook leuk zijn,
was een van hun credo's. Of het me aansprak wist ik eigenlijk niet echt, toch besloot
ik toenadering te zoeken, Menno kon me daar bij van dienst zijn. De stroming had
drie aanvoerders, Rob van Erkelens, Joris Moens en Ronald Giphart, en Menno kende
ze allemaal. Hij wilde me wel met ze in contact brengen. ‘Zeg het maar,’ zei hij.
‘Wie wil je leren kennen.’
Hoewel ik foto's van het drietal had gezien koos ik voor Ronald Giphart, met
afstand het mongooltje van de drie. Uit een boek dat ik van hem had doorgebladerd
bleek een grote hang naar seks, en wel op zo'n manier beschreven dat het bijna niet
anders kon of deze Giphart was al in geen jaren behoorlijk van bil geweest, wellicht
was hij zelfs nog maagd. Bovendien leek het me dat er een latente homoseksualiteit
schuilging achter de vele heteroseksule escapades die de schrijver in zijn boeken
ondernam. Het leek me duidelijk: Giphart was mijn man, hij zou me de literatuur
verder binnenloodsen. Wat een buitenkans!
Giphart zei dat hij ziek was, de dag van onze afspraak. Hij ontving me in een
ochtendjas en zag er inderdaad pipjes uit, maar ik vermoedde een andere oorzaak.
Hij knoeide met de koffie die hij offreerde. Rillend en met bevende stem informeerde
hij naar mijn literaire activiteiten. Begon voor ik antwoord had kunnen geven te
vertellen dat hij bezig was met een soort literaire guerilla. Hij had het over de
oprichting van een nieuw literair tijdschrift dat nu eindelijk eens gewoon LEUK
mocht zijn en dat de naam van een slaapstad zou dragen. Hij had het over nog veel
meer en verzekerde me dat er van alles ging gebeuren. Een nieuwe, frisse, eclectische
generatie liet van zich spreken en de literaire wereld zou niet meer dezelfde zijn.
Ik luisterde, dronk die koffie, knabbelde aan een koekje, en zei uiteindelijk: ‘Cut
the crap, Ronald. Niets verandert er, ooit, niets.’
Giphart keek me verbaasd, maar ook verwachtingsvol aan. In zijn ogen zag ik iets
glinsteren, wat me deed besluiten dat ik op de goede weg was. Ik stond op en liet me
naast hem op de doorgesleten driezitter vallen. ‘Jij weet waarom ik hier ben, ik weet
het, dus laten we gelijk maar beginnen.’ Ik liet een hand langs de slippen van zijn
ochtendjas naar binnen glijden en ontmoette daar een geducht geslacht, dat me kleine
kopjes begon te geven, en al doende nog geduchter werd. ‘Zozo, Ronald,’ lispelde
ik bewonderend, ‘dat is een flinke jongen.’
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Giphart giechelde schaapachtig. Zijn hoofd was rood aangelopen en zag er wat
pafferig uit. Alsof hij inderdaad ziek was. Maar waarschijnlijk was het de opwinding.
Eindelijk neuken!
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‘Mag ik zo vrij zijn?’ vroeg ik.
Giphart knikte volautomatisch, en kon daar blijkbaar niet mee stoppen.
‘Rustig, Ronald, rustig maar. Het komt allemaal goed.’ Ik nam zijn bril voorzichtig
van zijn neus. Ik liet mijn lippen schijnbaar achteloos over het voorhoofd, de wangen,
de oren (erin), de hals van de jonge schrijver dwalen. Giphart giechelde extatisch.
Hij leek erin te zullen stikken.
‘Waar is je bedkamer, Ronald,’ lispelde ik in zijn oor.
‘Hier! Hier!’ Met schokkerige bewegingen begon Giphart mijn gulp los te knopen.
‘Het kan hier wel Harmen, dat is geen enkel probleem. Ik ben zo makkelijk, daar
heb je geen idee van. Ik vind alles mooi en leuk en geil.’ Er ontsnapte hem een
zenuwlachje. ‘Net als in mijn boeken, zeg maar. Heb je wel eens iets van me gelezen?’
Hij klonk hongerig, vol verlangen.
‘Alles, Ronald, alles,’ loog ik, in de wetenschap dat je schrijvers tot alles kunt
overhalen zolang je hun lekke egootjes maar oppompt met complimentjes. ‘Ik kan
je hele oeuvre dromen. En ik vind het prachtig wat je schrijft, werkelijk, zonder
uitzondering getuigen je boeken van een zeer verfrissende kijk op de wereld in het
algemeen en de literatuur in het bijzonder. Volgens mij ben je met een soort literaire
guerilla bezig. En dat had de Nederlandse literatuur ook wel nodig, zeg.’
Met zijn erectie sloeg Giphart me bijna een gebroken neus, zo enthousiast werd
hij. ‘Precies,’ lispelde hij met verstikte stem, ‘precies, Harmen, met jou kan ik praten.
Literatuur mag bij mij tenminste leuk zijn! Daar sta ik voor, dat is mijn credo, dat
literatuur vooral leuk moet zijn!’ Hij gooide de ochtendjas af en gillend als een
kostschoolmeisje begon hij aan een wilde dans door de rommelige kamer. Zijn
paarsrozige geslacht bewoog a-ritmisch mee op zijn schokkerige bewegingen, ‘Leuk!
Leuk! Leuk!’ scandeerde hij.
Ineens bleef Giphart als bevroren staan, midden in zijn kamer. Hij keek me met
grote ogen aan. ‘Nu! Nu! Nu!’ gromde hij, ‘doe het nu Harmen!’ Hij draaide me zijn
rug toe, boog zich voorover, sloeg met vlakke hand op zijn achterste, duwde een
duim naar binnen, stak die in zijn mond, en kreunde: ‘Neem me, beste man, geneer
je niet. Neem me lang en hard en diep!’
Ik stapte uit mijn broek en naderde Giphart van achter. Zijn billen waren lijkwit
en bespikkeld met feestelijk rode vlekjes met gele tuutjes. Een aanblik die ik nooit
zal vergeten, hoe oud ik ook word.
Zo is het begonnen. Na Giphart kwamen Hermine ‘niemand kan me alles geven, dus
bij iedere vriend haal ik iets anders’ Landvreugd (ik heb haar leren pijpen), Joost
Zwagerman (slechte adem, pinkeltje), Herman Brusselmans (grote bek dat hij een
hekel aan nichten heeft, imposant minnaar), min of meer toevallig trio met Palmen
en Meijer (‘why?’ riep Ischa telkens, voor, tijdens en na het klaarkomen, waarop
Connie giechelde en haar lippen als vanzelf uiteen gingen), Grunberg (alleen
knuffelen, pinkeltje II), Paul Mennes (hartstochtelijk kusser), Joris Moens (werd ik
verliefd op dus mee gestopt), Rob van Erkelens (idem), en nog wat namen die
inmiddels in de vergetelheid zijn geraakt. Tegen de tijd dat Wit licht uitkwam dacht
ik me dermate in de kijker te hebben geneukt dat een sensationele doorbraak met
mijn debuut een kwestie van wachten zou zijn. Ik had me terdege voorbereid, ik had
niets aan het toeval overgelaten. Ik had gebekt, ik had gepijpt, ik had zelfs geneukt,
en in de tussentijd had ik op kosten van de uitgeverij een mediatraining gevolgd.
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uiteindelijk jaren op zich wachten. Kortom, Wit licht flopte overtuigend. Hoe had
het zover kunnen komen, vroeg ik me dat jaar af. Ik piekerde, consulteerde artsen,
psychiaters, Reiki-masters, yoga-leraren, piekerde nog eens wat. Had ik dan misschien
toch een inschattingsfout gemaakt? Ging het in de literatuur dan toch niet alleen om
lekker bekken en lekker pijpen? Had ik me door rouwdouw Rudolf laten misleiden?
Een bezoek aan de rouwdouw zelf bracht uitkomst. ‘Simpel,’ zei hij. ‘Je hebt al
je troeven op een kaart gezet, daar is op zich niets op tegen, als het maar de goede
kaart is. Dat was bij jou niet het geval. Ga maar na: een schrijver is misschien de
machthebber binnen de benauwde grenzen van zijn eigen universum, maar waar ligt
de ware literaire macht? Waar wordt een hype geboren?’ Hij schoot een
champagnekurk tegen het hoge gedecoreerde plafond van zijn herenhuis en bood me
de schuimende fles aan. ‘Hier. Denk daar maar eens over na. Maar haal alsjeblieft
niet in je hoofd dat het niet om lekker pijpen en lekker beffen zou gaan. Je was goed
bezig, je hebt alleen een klein inschattingsfoutje gemaakt. Soit. Kan de beste
gebeuren.’ En hij kwam met een verhaal aanzetten over zijn begintijd als headhunter,
toen hij er nog maar weinig van bakte.
Goed. Rouwdouw Rudolf overtuigde me ervan dat ik me niet te snel gewonnen moest
geven, dat ik simpelweg de verkeerde tactiek had verkozen. Met een fris gemoed
opende ik die zomer een nieuw offensief. Dat najaar zou mijn tweede roman
verschijnen, het ontbrekende deel aan het tweeluik Schelle hel/Wit licht, en nu zou
het dan echt gebeuren. Ik ging deze zomer niet alleen aan lekker maar vooral aan
efficient bekken en pijpen besteden. Ik liet me in met de ware literaire machthebbers:
het door dommige schrijvers zo gehate recensentenvolkje, en hoewel ik veel slechte
adem en beroerde seks had verwacht werden mijn stoutste verwachtingen overtroffen.
Puike minnaars, hartstochtelijke minnaressen; er ging een wereld voor me open na
de ontmoedigende zweetvoetenseks met al die al op jonge leeftijd gelouwerde auteurs.
Sterker, meegesleept door mijn enthousiasme, verloor ik aanvankelijk mijn hoofd,
en vervolgens het zicht op het oorspronkelijke oogmerk van deze tweede serie seksuele
escapades, het promoten van Schelle hel. Ik ontdekte niet alleen de ware literaire
machthebbers, ik ontdekte ook de ware geilheid en zelfs de ware liefde, iets wat ik
voorheen niet voor mogelijk had gehouden. Maar ik ben er tot op de dag van vandaag
dankbaar voor. Het heeft me dichter bij mezelf gebracht, dichter bij wat ik kan en
wat ik wil in het leven. Ik ben geen schrijver, ik ben nooit een schrijver geweest,
weet ik nu. Dat ik dat tweeluik heb geschreven had alleen als doel me te doen beseffen
wat ik echt ben: een zendeling, een discipel, een dienaar.
Ik herinner me het moment nog goed dat dat besef definitief postvatte. We zaten
op een Frans terras onder het genot van een flesje rood met vurige tongen de positie
van de schrijver in de samenleving anno nu te bediscussiëren, meneer Goedegebuure
en ik. In die dagen was ik nog niet volledig losgeweekt van de onvolgroeide meningen
die ik al neukend voor Wit licht had opgedaan en brak een lans voor alles wat ooit
onder de generatie Nix was geschaard, een generatie waar meneer Goedegebuure
met diepe minachting op neerkeek. Het goede komt uiteindelijk altijd bovendrijven,
beweerde ik, waar en wanneer dan ook. De generatie Nix was een korte en hevige
hype en wellicht is er destijds veel ten onrechte gepubliceerd -
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‘Zoals jij,’ counterde meneer Goedegebuure gevat, en ik lachte, knikte, moest hem
heimelijk gelijk geven - maar het gaat niet om eendagsvliegen die korte tijd, of
desnoods een oeuvre lang, meedrijven op maatschappelijk relevante thema's, zoals
Joost ‘brave borst’ Zwagerman, maar het gaat om het grote geheel, the big picture.
De eendagsvliegen zullen ongetwijfeld veel geld binnenslepen, dat is leuk voor de
uitgever, dat is leuk voor de schrijver zelf, maar in het grote geheel is het van
ondergeschikt belang. Uiteindelijk wordt er toch een balans opgemaakt, niet door
recensenten, niet door schrijvers, niet door lezers, maar door de Tijd. Een soort
afrekening aan de hemelpoort, noemde ik het, en ik kan me herinneren dat ik bijzonder
in mijn nopjes was met die formulering. Ook was ik van mening dat je een schrijver
niet kunt beoordelen op een afzonderlijk boek maar op een heel oeuvre, wat ermee
van doen had dat er zoiets als gewenning op moet treden, dat mensen in het algemeen,
en literaire mensen in het bijzonder, conservatief zijn en dat een vernieuwend werk
dus nauwelijks op het moment van uitkomen op de merites beoordeeld kan worden.
Wat eens te meer bewezen werd door de hypes rond zogenaamde vernieuwingen
enerzijds, en de soms haast gewelddadige afkeer anderzijds. ‘Zoals jij die hebt, Jaap,’
was het nu mijn beurt voor een kleine prikje, ‘en met jou wel meer critici van het
oude stempel. Jullie haat gaat verder dan het werk van de nieuwe generatie schrijvers.’
Meneer Goedegebuure lachte maar was het ten stelligste met me oneens. Vrijwel
alle schrijvers van nu waren het predikaat schrijver onwaardig, beweerde hij. Bij de
schrijvers van de Revisorgroep bijvoorbeeld was het vanaf het begin duidelijk dat
hier Ware Stemmen aan het woord waren, hoewel de toon aanvankelijk nog in
ontwikkeling was, bleek uit alles dat het hier om echte schrijvers ging. En daarom
was het zo'n schande dat knulletjes als Giphart, Brusselmans, Moens, en noem de
hele reut maar op, de Heilige Literatuur tot een wegwerpartikel maakten, niet meer
dan een speeltje waar de moderne mens zich korte tijd mee vermaakt, zoals de
moderne mens zich tegenwoordig alleen maar lijkt te kunnen vermaken en alleen al
de illusie van diepgang hem of haar zenuwuitslag bezorgt. Brusselmans, Giphart,
Moens, zij hadden microfoons (geweld, seks, andere excessen) nodig om hun ielige
stemmetjes hoorbaar te maken en, zo formuleerde meneer Goedegebuure, dan zou
je nooit werkelijk iets kunnen gaan betekenen. Een stem verandert immers niet, je
hebt bereik of je hebt dat niet, dat valt niet te leren.
Ik luisterde, ik keek, ik huiverde ... ik smolt. Terwijl ik halverwege een zoveelste
fles naar de toiletten waggelde zong ik zachtjes de woorden van Nick Cave voor me
uit: ‘There stands some kind of a man.’ Ik draaide me om en wierp Jaap mijn eerste
kushandje toe, lieve lieve Jaap. Hij schudde het hoofd en ik hoorde hem mompelen,
met op de achtergrond het geruis van populieren: ‘Waar zijn ze gebleven, de schrijvers
die bereid zijn deze tijd de maat te nemen, en daarvan te getuigen in een provocerend
geschrift.’ Ik zag een traan over zijn wang glijden; een intrieste aanblik van de man
waar ik zo zielsveel van was gaan houden. Op de wc besloot ik dat mijn literatuur
me vanaf dat moment gestolen kon worden, dat ik nu wist waar het in het leven om
draaide. Ik besloot me op te offeren voor de Grote Zaak waar Jaap me zo vaak en zo
vurig over had verteld. Ik besloot mijn leven vanaf nu te wijden, niet aan mijn eigen
kleinzielige literatuur met al dat geneuk en al dat geweld en de drugs en de drank en
die hele bagger, nee, vanaf nu zou ik
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mijn leven wijden aan iets groters, iets mystiekers, iets waar ik zelf van mijn leven
niet aan zou kunnen tippen: de Heilige Literatuur waar meneer Goedegebuure zo
gepassioneerd over kon spreken.
Toen ik terugkeerde van de toiletten was het alsof Jaap mijn gedachten geraden
had. Hij knikte me bemoedigend toe, schonk ons nog eens in, zweeg een moment
plechtig, en zei toen: ‘Ik denk dat wij elkaar nodig hebben, Harmen.’ (Mijn hart
veerde op.) ‘Ik denk dat wij elkaar niet voor niets hebben ontmoet. Als straks dat
tweede boek van je is geflopt kunnen we ons aan de Grote Zaak gaan wijden. Zonder
mij ben jij niets en zonder jou zal ik mijn Grote Doel ook nooit kunnen
verwezenlijken, daar ben ik te oud voor. Maar samen kunnen wij de Nederlandse
literatuur redden van de totale verloedering die op dit moment zichtbaar is. We gaan
de boel ontsmetten.’
‘Wat?’ vroeg ik sullig, duf van de drank, maar tegelijkerijd een en al oor. ‘Welk
doel bedoel je, Jaap?’ Lieve lieve Jaap...
Die nacht vreeën we lang en heftig en gepassioneerd, zoals altijd. Het verschil
was dat de condooms dit keer in de koffers bleven. Ontsmetten door besmetten, had
meneer Goedegebuure onze actie genoemd.
We zijn inmiddels drie jaar verder en ik heb het lijstje dat meneer Goedegebuure me
gaf zo goed als afgewerkt. Landvreugd, Zwagerman, Brusselmans, Moens, van
Erkelens, Grunberg, Mennes, allemaal ontvingen ze me met open armen. Het verloop
van de avond was telkens identiek: we dronken en snoven en hadden het over de
goede oude tijd, toen er tenminste nog eens iets gebeurde in de literatuur, toen het
allemaal minder stoffig was, levendiger. Ik snoof en ik dronk, ik babbelde voor de
vorm wat mee, luisterde en knikte aandachtig als de auteur in kwestie omstandig uit
de doeken deed met hoeveel nieuwe projecten tegelijkertijd hij of zij wel niet bezig
was. Er stonden crossovers met muziek, beeldende kunst, architectuur, reclame, op
het programma, want literatuur sec kon hen nog maar matig boeien. Te weinig
aandacht van de media, was een veel gehoorde klacht. Uiteindelijk gingen de kleren
uit en dansten we wat, of niet, en vervolgens neukten we de ozonlaag aan flarden.
Aan condooms deden we niet, want ha! wat kon ons dat schelen, voor onze generatie
bestond de eeuwigheid eenvoudig niet, die zou nooit bestaan, hoe oud we ook zouden
worden, de eeuwigheid was nu en nu en nu alleen!
En nu ik ze vrijwel allemaal heb afgewerkt, rest me nog een schrijver voor ik me
weer bij meneer Goedegebuure zal mogen voegen. En, toeval of niet, als laatste staat
de eerste op het programma, je zou er haast een kosmisch plan achter gaan zoeken.
En wie weet is dat ook wel zo, al heet dat kosmische plan meneer Jaap Goedegebuure,
die me per exprespost de opdrachten doorgeeft. Hij bepaalt de volgorde waarin ik
de mensen die zonder dat ze het weten in death row zitten afhandel. Waarvandaan
Jaap de post stuurt blijft duister, de ene keer is het Frankrijk, een volgende keer
Tilburg, en dan weer Gambia. Blijkbaar is hij bang dat ik hem achterna zal reizen
als hij zijn verblijfplaats duidelijk maakt. Een niet ongegronde angst moet ik zeggen.
Maar ik zal standvastig zijn. Ik zal een waarachtig discipel zijn, een groot zendeling
van een groot profeet.
In de laatste brief schreef Jaap me dat Giphart inmiddels een kind verwekt heeft
bij een vrouw, al kon hij niet vertellen of het zijn echtgenote of vriendin of gewoon

Passionate. Jaargang 6

een literaire groupie was, feit blijft dat de schrijver blijkbaar dan toch heeft mogen
ervaren hoe het er in de heteroseksuele liefde

Passionate. Jaargang 6

21
aan toegaat. ‘Misschien,’ waarschuwde Jaap me, ‘misschien dat dat een probleem
kan zijn met Giphart. Dat er nu iets van een macho-trots in hem is gevaren en hij
onderscheid is gaan maken tussen heteroseks en homoseks. In dat geval adviseer ik:
drogeren. Ecstasy lijkt me een goeie, al zal jij dat beter zelf kunnen beoordelen. Op
dat gebied ben jij de connaisseur.’ Ik stelde me voor dat hij hier de pen even neerlegde,
kuchte, en mismoedig door een raam naar buiten keek. Vermoedelijk zag hij
weilanden, bomen, een landelijk decor. ‘Het is niet dat hij niet zal willen, dat zal
duidelijk zichtbaar zijn, het is eerder een huisvaderlijke kwestie. Giphart is het type
dat uitgaat van het worst case scenario. Hoe lult hij zijn latente homoseksualiteit
recht? Je stelt hem dan gerust, probeert hem gerust te stellen, wat niet makkelijk zal
zijn, want Ronald is doodsbang, dat zie je in zijn ogen, dat lees je in zijn boeken.
‘Rustig maar, Ronald,’ sus je dan, ‘rustig. We hebben de tijd.’ Je aait hem over de
wang, kijkt hem langdurig in de ogen. ‘Waarom denk je dat ik al vijf romans lang
hetzelfde boek schrijf, Harmen,’ zal hij je waarschijnlijk later onthullen, in bed,
tijdens de postcoïtale openbaringen. ‘Ik wil wel, maar ik durf niet... of beter, ik ben
bang dat ik het niet kan, iets nieuws maken, iets volwassens.’
‘Dus de recensenten hebben toch gelijk?’ Zoiets zeg jij dan.
‘Ja,’ zal Giphart jammeren, ‘ja Harmen, ik ben bang van wel. Ergens moet ik het
kunnen, maar ik heb de kracht, ik heb het lef niet om eens iets nieuws te doen.’ Hier
kijkt hij schichtig opzij. ‘En ik zit natuurlijk met die hypotheek... Zoiets doet toch
wat met je. Verantwoordelijkheid enzo.’ Hij rilt dan. Geen nood. Dat stopt vanzelf.
Net zoals alles ooit vanzelf zal stoppen. Behalve de literatuur, natuurlijk.
Giphart dus, als laatste. Op kosten van meneer Goedegebuure, zoals deze hele
campagne, hebben we een nacht in motel De Witte Bergen geboekt, niet ver van
Baarn waar Giphart naar verluid zijn puberjaren sleet. In tegenstelling tot Jaaps
verwachtingen is Ronald een en al bereidwilligheid. Waar hij vijf jaar terug nog wat
schuchter begon, toont hij dit keer niet de minste schroom, overigens zonder hulp
van drogerende middelen, zelfs zonder drank. ‘Heb ik niet nodig,’ zegt hij, en laat
zijn broek op zijn enkels vallen en kijkt me verwachtingsvol aan. ‘Lekker was het
toen, hè Harmen,’ vervolgt hij monter. ‘Denk je niet dat het nu alleen maar tegen
kan vallen.’
‘Welnee, Ronald.’ Ik ontdoe me van mijn broek, mijn shirt, mijn schoenen, mijn
sokken. ‘Welnee. Jij bent rijper, ik ben rijper, het kan er allen maar op vooruit zijn
gegaan. Kijk ook maar naar de boeken die je sinds ons vorige samenzijn hebt
geschreven, dat zijn stuk voor stuk juweeltjes. Duidelijk producten van een rijpe
geest die weet wat er in de wereld te koop is.’
‘Die weet waar het in de wereld om draait,’ vult Giphart gretig aan. Hij doet twee
wijdbeense stappen in mijn richting, waggelend vanwege zijn broek. Hij kijkt ernaar.
‘Kutding,’ mompelt hij, terwijl hij zijn broek probeert af te stropen, die als een strak
koord tussen beide enkels spant. Hij struikelt, barst uit in een hysterische lachbui, in
zijn ogen tranen van pret. ‘Hamerliefde,’ gilt hij. ‘Hamerliefde! Ik krijg straks weer
Hamerliefde!’ Door zijn tranen heen kijkt hij me aan en vervolgt hakkelend: ‘De
titel van het literaire theaterprogramma van Joost et moi heb ik aan jou te danken,
Harmen. Jesus, jij was echt amazing, weet je dat?’
Ik knik. Besef dat dit het moment is om de teksten die ik van meneer Goedegebuure
van buiten heb moeten leren te debiteren. Ik heb ze ook bij de
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anderen keurig opgedreund, om na te gaan of de schrijvers misschien toch niet
slimmer waren dan meneer Goedegebuure vantevoren had ingeschat, dat er misschien
nog een klein kansje was dat ze ooit een aanvaardbaar boek zouden schrijven. Als
ze inderdaad net zo slim waren als hun libido hen toeliet mocht, nee, moest ik de
procedure zonder mededogen vervolgen. Me excuseren, even naar het toilet, met een
naald een korte resoluut prikje in mijn voorhuid geven, de kamer betreden en me
overgeven aan een seksscène die in de boeken van de jonge schrijvers niet zou
misstaan: hard en gevoelloos en bloederig. Maar geen enkele schrijver stelde vragen.
Zonder uitzondering knikten en hijgden en wreven ze hier en daar en wilden maar
een ding: seks. Meneer Goedegebuure had het goed gezien. Deze generatie schrijvers
was verdorven, tot niet veel meer in staat dan een smakeloze beschrijving van de
eigen belevingswereld. Ze verdienden hun straf, stuk voor stuk.
‘Geluk is pas geluk als het niet volledig is,’ fluister ik in het oor van Giphart. Ik
geef een korte venijnige beet in zijn oorlel, steek mijn tong even vliegensvlug naar
binnen, laat hem door de schelp wat rondfladderen. ‘Anders ben je tevreden en
tevredenheid is iets anders als geluk. Tevredenheid heeft iets van berusting.
Tevredenheid is voor oude mensen.’
‘Precies,’ kreunt de schrijver, ‘precies, lekker knabbelaartje van me.’
‘Alleen mensen die bezig zijn met doodgaan mogen van mij tevreden zijn,’ vervolg
ik. ‘De rest van de mensheid moet opgefokt zijn, er moet iets ontbreken.’ Ik kuch.
‘Ik ben van het type dat tevreden probeert te zijn.’ En dan zeg ik: ‘Saai hè?’
Giphart reageert niet en heeft zich met smakkende lippen op mijn kruis gestort.
Ik mompel: ‘Lekker bekken en lekker pijpen, Rudolf had gelijk, maar toch niet
helemaal. Hij dacht zoals de jonge schrijvers denken, hij dacht vanuit financieel
gewin. Maar mij gaat het om de liefde, de liefde voor Jaap, mijn Jaap, de man voor
wie ik dit alles doe, ik ben zijn discipel, ik verbreid zijn geloof.’ Ik klem mijn tanden
opeen, hap naar adem, kreun zonder dat ik het wil, en vervolg: ‘En straks, als dit
alles achter de rug is, zal ik me bij hem mogen voegen, dan zal ik aan zijn zijde
komen te zitten, dan zal ik nooit meer van zijn zijde wijken, dan heb ik mijn taak
volbracht, mijn taak als zendeling, als ontsmetter door besmetting, dan zullen Jaap
en ik eindelijk gelukkig worden, verlost van die akelige nikserige literatuur, en alleen
nog maar oog voor het Goede, het Mooie, het Heilige... de schoonheid, de puurheid,
het ware... elkaar.’
Giphart kijkt op uit mijn kruis, een baan sperma van links naar rechts over zijn
kin. Hij heeft zich gesneden met scheren, ik wrijf het zaad erin, en kreun: ‘Ga door,
Ronald, ga door.’
‘Nee... nee,’ mompelt de schrijver gehaast, ‘ik wil je voelen, Harmen, diep van
binnen, net als toen. Hamerliefde, Harmen, Hamerliefde... Wil je dat doen?’ Hij kijkt
me smekend aan. ‘Please? Nog een keer Hamerliefde?’ Hij springt op en gaat op zijn
knieën voorover liggen, zijn kont omhoog.
Ik stoot een, twee, drie keer, en de vierde keer extra diep, en kom dan luid kermend
klaar, voor de tweede keer binnen amper drie minuten. Bloed stroomt in grote gutsen,
over mijn kruis, uit de anus van Giphart, het hele laken is doordrenkt met mijn brakke
bloed, mijn slechte zaad, en ook het bloed en het zaad van Giphart, en nog heeft hij
er niet genoeg van, het arme schaap...
‘Do it, Harmen,’ kreunt hij alleen maar. ‘Just do it... do it... do it... do it...’
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De derde dimensie van Passionate

Het digitale zusje van tijdschrift Passionate, de Passionate Internet Editie,
verschijnt tweemaandelijks. Daarbij wordt een aantal rubrieken maandelijks
geactualiseerd. Bovendien zorgen de bijdragen van bezoekers voor de dagelijkse
vernieuwing van de site.
De Passionate Internet Editie bevat de volgende rubrieken:
Actueel - het laatste nieuws rond de activiteiten van stichting Passionate
Lopende zaken - met o.a. een interactief vervolgverhaal, en ‘De opkomst van de
Paragraaf’ - een maandelijks feuilleton over de opkomst van een fictief literair
tijdschrift
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§ in druk - informatie over de laatste editie van tijdschrift Passionate, met
samenvattingen, hyperlinks en schrijvers in Real Audio
Multimediaal - een groeiend bestand aan schrijvers die hun werk voordragen in
Real Audio en Real Video, en een compilatie van TV-uitzendingen over stichting
Passionate
§ op 't podium - informatie over de podiumactiviteiten van Passionate, zoals het
jaarlijkse festival Geen Daden Maar Woorden
P.O.S.T. - reacties van bezoekers
archief - met oude afleveringen van de Passionate Internet Editie, en thema-edities
zoals ‘Literatuur in Delfshaven’
Bezoek de Passionate Internet Editie op
www.passionate.nl
reacties naar passionate@passionate.nl
Passionate Internet Editie wordt gesponsord door Wirehub! Internet
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Forensenstad
Twee voeten tellen meerdere vingers,
een enkele keer tweemaal zoveel.
Wanneer je met me vooroverbuigt
liggen er bloemkorsten.
Omdat wanneer je spreekt,
niemand anders zo
ongewild,
met anderen spreekt.
De rozentuin,
waar je met een steen
de weinige voedselresten bijeenveegt.
Waar de wintergordijnen
je gebogen rug naar binnen waaien,
alsof je niet lang meer aanstaande,
niet lang van weg te denken bent.
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Maar op de achtste heuvel,
voorbij de zevende,
heeft de nacht ons ingehaald.
Hebben ze de nagels
van onze vingers afgetrokken.
tot we niets,
geen hand
meer over hadden,
om onszelf het zwijgen op te leggen.
Ik heb het zand
in jutezakken bij me opgeslagen.
Tandsteen
na tandsteen uitgezocht,
of die enkele kroon,
die ene zwarte kies,
je stem voor me zou bewaren.
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Je zou
met benen mager als touw,
op het geasfalteerde plein
op me wachten.
Je zou
een avondjurk,
wit als het wit van je handen,
over me heentrekken.
Je zou me zien terugkeren.
Wachten wordt
met open armen,
wordt,
met herinneringen
de scheuren in je stem
openvouwen.
Wordt het vormen van je hand;
een woord.
Voor zolang het wachten duurt.
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Op het maandagbed
heb ik uit een ijzeren kom
water te drinken gekregen.
Zag ik,
hoe op de lege plekken
vergeefse doden werden neergelegd.
Hoe ze smaller werden,
steeds milder.
Zo werd dit de stad,
zoals we haar konden horen.
Met een urenwijzer,
groot als een vuist,
dat het nergens,
in geen toren passen zou.

Daniël Bras
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Het manipuleren van Manon Uphoff
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Het werk van Manon Uphoff bezorgt mij de kriebels. Ook in mijn
onderbuik. Wat is er in godsnaam met mij aan de hand?
Schallend rode bloemen, een rode streep, een rode branderige afdruk, het
karmozijnrode tapijt, rode leren mapjes, rode vlekken op haar wangen, een rood
potlood, vlammend rood, rode lak, een gezonde rode kleur, dunne maar hele rode
lippen, roodgerande woorden, het rode jurkje, een rode Chinese lampion, een rode
gloed, een vurig rode vlek, het rode licht, een restje rode vloeistof, rode vlekjes en
bultjes, een streep die zich rood vult, vlammend rood, een rode bank, rood van
kwaadheid, een vuurrood oog, rode landbouwwerktuigen, rood als een biet, twee
kleine rode lampjes, een rode versleten divan, een rood hoofd...
Deze zinsneden uit Gemis tonen het zonneklaar aan: als een onvervalste vamp
manipuleert Manon Uphoff er op los! Rood is immers niet alleen de kleur van
bloemen, strepen, landbouwwerktuigen en wat dies meer zij. Neen, vóór alles is rood
de kleur van hartstocht. Onmiskenbaar: hartstocht. Met uitschieters tot lust. Mogelijk
zelfs met buien van ongebreidelde geilheid. Tegen wil en dank natuurlijk! Door een
ordinaire kunstgreep van een dito dame. Want laten we wel wezen: op zichzelf
beschouwd is het werk van Uphoff natuurlijk niet iets waar je op slag van in
vervoering raakt. In literair opzicht al helemaal niet. Het steeds maar weer gebruiken
van hetzelfde woord is hier uiteraard debet aan. Alsof er geen synoniemen van rood
bestaan.
Kennelijk is Uphoff op dit manco geattendeerd, want haar laatste boek is volmaakt
kleurloos. Wat niet wil zeggen dat er niet meer wordt gemanipuleerd! Integendeel.
Het begint al bij de titel: De fluwelen machine. Suggestief! En daarbij: deze titel lijkt
verdacht veel op een titel van William S. Burroughs: The soft machine. Met dien
verstande dat ‘soft’ aanzienlijk sterker is dan het werkelijk tot op de draad versleten
kitsch-cliché ‘fluweel’. Maar anders dan het woord ‘soft’, schijnt fluweel aan allerlei
duistere driften te appelleren: gedenk bijvoorbeeld het boek The velvet underground
van Michael Leigh, of de film Blue velvet. En hier is het Uphoff nu precies om te
doen. Het tekstje op het achterplat spreekt boekdelen: ‘Nieuw proza vol passie, pijn
en genot...’ Passie, pijn en genot! Dit is geen manipuleren meer, dit is aperte porno!
Sadomasochisme! Wat onvermijdelijk tot kranke zinnen leidt, zoals: ‘De man rookt
langzaam, alsof hij geen grammetje teer wil mislopen...’ (1e druk, blz. 144) Hele
grammen teer in één sigaret? De vurige wens van een fatale vrouw! Manon Uphoff
brengt de gezondheid ernstige schade toe.
Frans H. Venema
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De geschiedenis van het aforisme
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Veel wijsheid ligt in korte woorden besloten. - Sophocles
Aforismen mogen elkaar gerust tegenspreken: ze zijn niet allemaal op dezelfde dag
bedacht en ieder ding kan men van verschillende kanten bekijken. - Ernst Hohenemser
Men kan iets ‘aardigs’ zeggen, maar als de waarde van de gedachte, na de glimlach,
verbleekt en te betwijfelen valt, is er geen sprake van een aforisme. - Simon
Carmiggelt
Een verzameling gedachten moet een morele apotheek zijn, waar men geneesmiddelen
tegen alle kwalen kan vinden. - Voltaire
Het aforisme is zoiets als een edelsteen, die om de zeldzaamheid aan waarde wint
en slechts in kleine doses is te genieten. - Herman Hesse
Een koddige of paradoxale uitspraak is nog geen aforisme, zij wordt dat pas indien
ze ons iets essentieels vertelt over de mens en het leven op aarde. - Cees Buddingh'
Een aforist is een auteur die tracht met enkele woorden een heel boek of met één
boekje een hele bibliotheek te overtroeven. - Julien de Valckenaere
Er bestaat zowel onder lezers als literaire critici veel verwarring over wat een aforisme
nu precies is. Wie een citatenboek doorbladert, stuit al snel op een ratjetoe van allerlei
door schrijvers en andere beroemdheden gedane uitspraken, die meestal slechts twee
dingen met elkaar gemeen hebben: ze zijn kort en bezitten esprit. Aforismen,
aforistische citaten, spreekwoorden, moppen, geestige opmerkingen: alles staat er
in.
Omdat het aforisme lange tijd niet als een volwaardig genre is gezien, hebben de
literaire critici geen goede definities geformuleerd over dit - althans in ons land literaire randverschijnsel. Niemand weet aan welke eisen een uitspraak moet voldoen
alvorens die een aforisme mag worden genoemd. Vandaar de vaak chaotische
samenstelling van citatenboeken. Men harkt gewoon alle uitspraken bij elkaar die
kort en leuk zijn en in het gunstigste geval ook nog tot nadenken stemmen.
Voor hen die het aforistische genre wel serieus nemen en dit beschouwen als een
volwaardig onderdeel van de literatuur, lijkt het dan ook zinvol om enige lijn aan te
brengen in de discussie over wat een aforisme nu precies onderscheidt van andere
uitspraken; het aforisme is mysterieuzer dan elk ander literair genre, en in dit
enigmatische karakter schuilt zeker een deel van haar aantrekkingskracht.

Wat is een aforisme?
Het aforisme is, eenvoudigweg, het tegenovergestelde van een cliché. Een aforisme
moet origineel zijn, een bepaalde paradoxale kant van de waarheid tonen die nooit
eerder door iemand is gezien, laat staan op papier gezet. Wie aforismen wil schrijven
moet dan ook beschikken over een spirituele geest; het bezit daarvan blijkt vooral
uit de zelfverzekerdheid waarmee iemand zijn eigen waarheden durft te zien en in
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taal te formuleren. Natuurlijk is een exacte woordkeus daarbij belangrijk. Het gaat
bij aforismen om ‘de beste woorden in de beste volg-
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orde’ (Cees Buddingh'). Aforismen schrijven is in de eerste plaats een kwestie van
durven: een unieke kijk op de dingen verkondigen zonder zich daarbij te laten remmen
door hedendaagse maatschappelijke conventies over wat ‘waar’ is. Aforismen horen
te verrassen, te prikkelen, te provoceren.
We zouden het aforisme kunnen omschrijven als een ‘deftige’ one-liner, een
one-liner die aan allerlei specifieke eisen moet voldoen waarvan de aanwezigheid
van een paradox de belangrijkste is. Het aforisme is de koningin onder de one-liners,
het oudste en eerbiedwaardigste lid van het universum der schoonschrijverij.

Korte geschiedenis van het aforisme
Het is aannemelijk dat het aforisme een van de oudste kunstvormen ter wereld is.
Gezegden en spreekwoorden zijn van alle tijden, een begin is niet te traceren. Niet
lang nadat iemand voor het eerst zijn mond opendeed en per ongeluk iets zei waar
de overige stamleden over na moesten denken, moet het aforisme zijn geboren. De
oudst bekende aforismen zijn reeds duizenden jaren geleden op papier gezet. De
menselijke beschaving zou nooit tot stand zijn gekomen indien we, naast onze genen,
ook niet onze (quasi-)wijsheden aan elkaar hadden doorgegeven. Het staat vast dat
in de vijfde eeuw voor Christus Hippocrates voor zijn helder en beknopt
geformuleerde geneeskundige geboden als eerste de term ‘aphorismoi’ gebruikte,
dat is Grieks voor begrenzing.
Epiktetes, een Grieks filosoof uit de eerste eeuw, breidde het gebruik van aforismen
uit tot ethisch terrein. Hij becommentarieerde, zoals overigens de grote meerderheid
van aforistici na hem, de zedelijke gedragingen van de mensen om hem heen.
Van alle talen leende vooral het Latijn zich voor bondige, spitse formuleringen.
Een bekende aforist uit de Romeinse tijd is Seneca; ook Cicero, Ovidius, Marsialis,
Vergilius, Quintillianus en tal van andere Romeinse denkers en schrijvers staan
bekend om hun spirituele uitspraken.
Niets ontwaakt gemakkelijker dan sluimerende liefde. - Seneca
Een lichtgelovig meisje te misleiden is een gemakkelijk te behalen roem. - Ovidius
Het ligt in de aard van de mensen de gevallene nog een trap na te geven. - Aeschylus
In de heilige boeken der grote godsdiensten wordt vaak in aforistische vorm
gesproken, bijv. in de Tau-te-tjing van Lau-tse en in het vrijwel geheel in aforismen
gestelde bijbelboek Prediker. Middeleeuwse godvruchtige verhandelingen zijn
eveneens soms geheel of deels in aforismen gesteld, zoals bijv. de Navolging van
Christus van Thomas a Kempis.
Er is niets nieuws onder de zon. - Prediker 1,10
Hij die niet kan lachen, moet geen winkel beginnen. - Confucius
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De mens wikt, maar God beschikt. - Thomas a Kempis 1, 19, 2; naar
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Spreuken 16, 9
Latere beroemde aforistici zijn François hertog de La Rochefoucauld (1613-1680)
wiens Mémoires et maximes (1665) behoren tot de klassieken van de Franse
letterkunde. In de Maximes, uiterst scherp geformuleerde aforismen, tracht hij aan
te tonen dat heel het menselijk handelen op eigenliefde berust. La Rochefoucauld
was een aristocratisch heethoofd die vanwege een aanvaring met kardinaal Richelieu
enige tijd in de Bastille belandde. Politiek bereikte hij nimmer iets omdat hij zich
eerder liet leiden door zijn amoureuze voorkeuren - hij had de neiging om de kant
te kiezen van tegen het gezag complotterende adellijke dames - dan politieke inzichten.
Nadat hij zich teleurgesteld uit de politiek terugtrok, begon hij met schrijven van
aforismen. Zijn specialiteit was de maxime.
Het schrijven van maximen gedijde in een saloncultuur, waar het vooral voorname
vrouwen waren die de toon aangaven. Het toonaangevend cultuurideaal uit die tijd
was dat van de honnête homme; men streefde ernaar een oprecht en waarachtig mens
te worden. Uit de inhoud van maximen kon men allerlei eisen van smaak en eer
afleiden; zo ontwikkelden zich de normen waaraan men zich in gegoede kring diende
te houden.
Vanouds bestond reeds de sententia, de korte spreuk, een retorisch middel om een
passage in een redevoering een saillant effect te verlenen. Een bijzondere vorm, de
sententia maxima, oftewel de maxime, diende een zo algemeen mogelijke waarheid
zo kort en bondig mogelijk uit te drukken en was dus het tegenovergestelde van een
beargumenteerde uiteenzetting. De essentie van een moralistisch betoog moest helder
worden samengevat in een of twee zinnen. Het mini-genre van de maxime werd in
de tweede helft van de zeventiende eeuw een ware literaire hype, misschien wel de
eerste literaire hype uit de geschiedenis. Al spoedig bleek van alle beoefenaren van
het genre la Rochefoucauld de meester van het scherpzinnig formuleren. De
ontmaskeraar van de schijndeugd toont aan hoeveel egoïsme kan schuilgaan achter
het hoogst geprezen gedrag.
In jaloezie is meer eigenliefde dan liefde.
Gewichtigheid is een uiterlijke list om innerlijke leegheid te maskeren.
Het is gemakkelijker wijs te zijn voor een ander dan voor zichzelf.
Hoe interessant wij ook doen over ons verdriet, de oorzaak ervan is vaak slechts
eigenbelang en ijdelheid.
Wij vergeven vaak degene die ons verveelt, maar nooit degene die wij vervelen.
La Rochefoucauld
Andere bekende Franstalige aforistici zijn Blaise Pascal (1623-1662) met Pensées
(1670), Luc de Claviers Marquis de Vauvenargues met Réflexions et maximes
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(1746) en Sebastien R.N. Chamfort (1741-1794) met Maximes (1803). Uit de
Duitstalige literatuur: George Lichtenberg met Aphorismen (1799), Johann Wolfgang
von Goethe met Maximen und Reflexionen (1840), Friedrich Nietszche met
Menschliches, allzumenschliches (1878) en Arthur Schopenhauer met zijn Aphorismen
zur Lebensweisheit (1851).
Mensen zijn zo gevoelig voor vleierij, dat ze er, zelfs als ze denken dat het vleierij
is, toch de dupe van worden. - Vauvenargues
Een verliefd mens is iemand die zich beminnelijker wil voordoen dan hij is: daarom
zijn bijna alle verliefden belachelijk. - Chamfort
Wat de mensen het noodlot plegen te noemen, zijn gewoonlijk slechts hun eigen
domme streken. - Schopenhauer
Ik ben ervan overtuigd dat men niet alleen zichzelf in anderen bemint, maar dat men
ook zichzelf in anderen haat. - Lichtenberg
Sommige kunstenaars worden postuum geboren. - Nietzsche
Tegenover het noodlot staan zelfs de goden machteloos. - Erasmus
In het Nederlandse taalgebied - Erasmus schreef in het Latijn - kunnen worden
genoemd J.C. Bloem, Cees Buddingh', Gerrit Komrij, Jan Greshoff, C. Wijnaendts
Francken, Karel Jonckheere, Gerd de Ley en Julien de Valckenaere. De cabaretier
Wim Sonneveld gebruikte in zijn conferences regelmatig uitspraken van Julien de
Valckenaere. Hier komt al duidelijk naar voren dat het aforisme zich bevindt in een
driehoek tussen poëzie, cabaret en filosofie. Er is vaak sprake van een beeld, dat in
eerste instantie slechts humoristisch bedoeld lijkt maar dat zich vervolgens voor
diepere overpeinzing leent.

Oscar Wilde
Een revolutionaire vernieuwer van het aforistische genre was Oscar Wilde
(1854-1900), Engels schrijver van Ierse afkomst, die aan het eind van de negentiende
eeuw de leider werd van een esthetische cultus - zijn credo luidde l'art pour l'art en zich grote faam verwierf door zijn blijspelen, waaronder The Importance of being
earnest (1895), die wemelden van de aforismen, evenals zijn opstellen over kunst
en leven en zijn roman The picture of Dorian Gray. Wilde is misschien wel de beste
aforist uit de wereldliteratuurgeschiedenis. Voordat zijn toneelstukken in het Londense
West End werden opgevoerd strooide hij lustig aforismen rond op bijeenkomsten
van de Londense society, zich aldus een reputatie verwervend van geestige observator.
Na een beroemd geworden proces in 1895 werd hij gevangen gezet voor het in de
praktijk brengen van zijn homoseksualiteit. De extravagante en spitsvondige Wilde
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is bij latere kunstenaarsgeneraties altijd populair gebleven; sommigen zien in hem
zelfs de eerste popster uit de geschiedenis.
Wilde is de eerste grote aforist bij wie de moraal plaats moet maken voor de humor.
De spiritualiteit, de kunstzinnigheid van de uitspraak staat voorop; een morele
dimensie is òf afwezig òf hooguit bijkomstig.
Men moet altijd een tikje onwaarschijnlijk zijn.
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Een goed gestrikte das is de eerste ernstige stap in het leven.
Iemands werkelijke leven is vaak het leven dat hij niet leidt.
Het is monsterachtig hoe mensen tegenwoordig allerlei dingen achter iemands rug
zeggen die volkomen waar zijn.
Het is een heel gevaarlijk iets om zijn vrienden te kennen.

Oscar Wilde
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Een cynicus is iemand die overal de prijs, en nergens de waarde van kent. - Oscar
Wilde

Stanislaw Jerzy Lec
Een belangrijk aforist van de twintigste eeuw is de Poolse journalist, dichter en
schrijver Stanislaw Jerzy Lec (spreek uit: Lets, 1909-1966) met Ongekamde gedachten
(1964). Lecs aforismen zijn getekend door de tumultueuze oorlogsjaren in Polen. Zo
belandde hij onder meer in een concentratiekamp. Hij wist aan een executiepeloton
van de SS te ontsnappen door de bossen in te vluchten waar hij zich aansloot bij de
partizanen.
Jammer, dat men het paradijs met een lijkwagen binnenrijdt.
Er zullen altijd wel eskimo's zijn die Congolezen hun gedrag bij grote hitte willen
voorschrijven.
De blik op de wereld kan men met een krant verduisteren.
Zijn naakte vrouwen intelligent?
Stanislaw Jerzy Lec
Het is niet moeilijk te begrijpen waarom aforismen het meest gelezen deel uitmaken
van de oudere literatuur. Spreuken zijn domweg de makkelijkste manier om kennis
te nemen van de klassieke literatuur; tegelijkertijd kun je door het rondstrooien van
eenvoudig uit het hoofd te leren citaten een grote belezenheid voorwenden. Daarnaast
zijn aforismen prima geschikt om een tafelrede mee op te sieren. Aforismen hebben
dus zeker een sociale functie. Het zijn de sieraden van de tong.
Het aardige van citaten is dat het lijkt of we enigszins bekend zijn met de auteur, wat
vaak sociaal indrukwekkend is. - Kenneth Williams
Oude schrijvers citeren, mijn jongen, dat is het begin van alle gemak. - Gerrit Komrij
Kees Versteeg
Aanbevolen literatuur
G. de Ley - Aforistisch bestek 1944-1974, Orion, Brugge, 1976
Kosmos groot citatenboek - 12000 citaten, spreuken en gezegden, Kosmos,
Utrecht, 1986
La Rochefoucauld - Maximen, Sun, Nijmegen, 1996
Stanislaw Jerzy Lec, Ongekamde gedachten, Van Ditmar, Amsterdam, 1965
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Passionate kalender
Datum
11 september

Activiteit
Jongeren Floorshow

Locatie
Café Floor, Rotterdam

11 september

deelprogrammering
festival Zapnation

Schouwburgplein,
Rotterdam

11 september

Interactieve stand
Zapnation

Foyer Schouwburg,
Rotterdam

13 september

deelprogrammering
seizoensopening L/V

Lantaren/Venster,
Rotterdam

15 september

Passionate Internet Editie www.passionate.nl
nr. 5

18 september

talkshow festival 2000
Beats of Culture

01 november

Passionate nr. 6 - regulier

15 november

Passionate Internet Editie www.passionate.nl
nr. 6

01 januari 2000

Passionate nr. 1 themanummer

foyer RO-theater,
Rotterdam
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Intro
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Hij is een oude rhythm 'n blues zanger uit de Mississippi-delta die het op een
akkoordje heeft gegooid met de duivel. Nog één tour op deze wereld. Nog één keer
uitverkochte zalen meevoeren naar een oord dat slecht is maar niet de hel.
Hij heeft dus op een kruispunt zijn ziel verkocht, die zwart was en oud. Voor ons op
het lage podium staat een lijkbleke jongeling. Hij en de twee gitaristen zijn de enigen
in de kelder die niet bewegen. De drummer herhaalt zijn dreigende roffel steeds
sneller. Esther, ik en de andere toehoorders knikken met onze hoofden mee op het
ritme. Iets anders kan je niet bewegen in de stampvolle kelder. Ik ben tot mijn nek
verpakt in harde botten en zachte buiken, billen en borsten. Zweet druppelt van het
zwarte plafond op mijn gezicht.
Esther draait haar hoofd zo ver als ze kan naar achteren. Ik zie één lichtblauw oog
en een fijn gevormd oor waarin ik altijd wil fluisteren. Maar nu spreken is
heiligschennis. De zanger is haar idool. Esther knipoogt en draait haar hoofd weer
om. Op het podium stampt de bassist met zijn linkervoet op de maat van de
accelerende drums en krabt de andere gitarist in hetzelfde ritme zijn onderarm. De
in zwart pak gestoken zanger blijft bewegingloos. Hij heeft de handen voor z'n kruis
gevouwen en het hoofd gebogen, alsof hij bidt, voor onze zielen.
Het moment waarop de zanger op plaat begint te zingen, het moment waarop de
drums niet sneller lijken te kunnen, is allang voorbij. Esthers hoofd knikt niet meer,
maar trilt, alsof het op barsten staat. Ik beweeg niet, vastbesloten om me niet mee te
laten sleuren door het gekmakende ritme. Maar mijn hart gaat tekeer alsof ik voor
een lawine uitren. Achterin de kelder beginnen mensen te schreeuwen.
De zanger kijkt op. Niet verstoord, maar geamuseerd, alsof hij op een lome hete
middag in de Delta uit een lichte slaap is gewekt door meisjesstemmen in de verte.
Hij vouwt zijn handen om de microfoon. De schreeuwers zwijgen. Esther drukt haar
rug en billen met alle macht tegen me aan. Bij hem komt ze niet, dus ben ik hem.
Daar heb ik vrede mee, want zij was gisternacht de Franse actrice waarop ik sinds
m'n twaalfde verliefd ben. Hij opent z'n mond en zij en ik waren nooit zo dicht, zo
hard, zo diep.
Maar de zanger sluit zijn mond weer en drummer slaat nog sneller. Niets menselijks
kan dit tempo volgen. Esther, ik en alle botten, billen en borsten om ons heen trillen
en kronkelen, ieder in z'n eigen wanhopige ritme. Achterin de kelder wordt weer
geschreeuwd, om het te laten stoppen, om het te laten beginnen... De zanger sluit
zijn ogen en doet een stap naar achteren. Midden in de kelder krijst een jongen met
overslaande stem de tekst. Esther gilt woedend. Bij hem zing je niet mee, dat is voor
idioten in sportpaleizen. Naast me schreeuwt een lange magere man tegen Esther dat
ze niet moet gillen. Ik probeer mijn rechterarm los te worstelen. Mijn vuist is al
gebald. Niemand schreeuwt tegen Esther.
Dan begint hij te zingen en voert ons mee naar een oord dat slecht is maar niet de
hel. Die nacht doen Esther en ik dingen die slecht zijn, maar als we ontwaken zijn
onze zielen zuiver en licht als meisjesstemmen in de verte.
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Cornelis Krul

Een huid
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Society: Lustrum activiteiten Passionate

Overzichtstentoonstelling 5 jaar passionate in Gemeentebibliotheek
Rotterdam
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presentatie lustrumnummer in boekhandel Donner, Rotterdam
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Om nix
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‘Mij is gevraagd om iets bij dit verhaal te schrijven, maar ik weet niet precies wat
Dennis nu van mij verwacht. Wat toen gebeurd is, is toen gebeurd. Klaar. Daar kan
niets meer aan gedaan worden. Natuurlijk kan ik gaan roepen dat ík fout was, dat
het allemaal mijn schuld was, misschien wil Dennis dat ook wel horen. Maar wie
heeft daar nog wat aan? Het slachtoffer?
Dit is Dennis' kant van het verhaal, hij heeft het zo gezien. Wat ik erbij heb
geschreven, is zoals ik het toen ervoer. Als ik het nu lees, is het net alsof het over
hele andere mensen gaat. Dit is zijn verhaal en ik ben daar slechts een personage in.
Ik identificeer mij nu geenszins meer met “de jongen”. In feite is “de jongen” van
toen dan ook geen deel meer van mijn persoonlijkheid. Laat ik één ding voorop
stellen: het is verschrikkelijk wat er toen gebeurd is en ik zal het nooit vergeten, maar
godzijdank is alles nu anders.’

Anoniem
Jouw vuist komt met een geweldige klap op zijn kaak neer. De volgende klap komt
zeker niet minder hard aan op zijn neus. Je wacht even af wat er gaat gebeuren. Je
kijkt hem recht in de ogen: angst en paniek. Je slaat zijn ogen nu ook dicht. Hier doe
je het voor. Hier heb je op gewacht. Dit is jouw moment. Het bloed begint te stromen
uit zijn neus. Dit gevoel doet je denken aan de spanning die je als klein jochie voelde
in de achtbaan. Dit is een kick. Je hart begint steeds sneller te kloppen. Nu trap je
hem ook in zijn buik. Je trapt nog een keer, ditmaal tegen zijn hoofd. Meer bloed.
Je ziet steeds meer bloed. Hij valt, hij gaat ten onder, hij heeft verloren. Mensen
beginnen te schreeuwen. Wat je hoort is niet meer dan een echo. Je trapt en trapt en
trapt en trapt steeds harder. Zijn gezicht scheurt open. Dit lijkt een droom, maar het
is werkelijkheid.
Dit is jouw moment, jouw koninkrijk. Jij bepaalt de regels en er zijn geen grenzen.
Je stapt de metro in. Nog twee plaatsen vrij, één bereikbaar. Enkele meters door het
middenpad, dan ga je zitten. Naast je keert een man snel zijn hoofd om, kijkt naar
buiten, hand op de portemonnee. Je stelt je voor hoe de man kreunend van pijn in
het middenpad ligt. Je bloed gaat sneller stromen. Je laat hem gaan, niet uit
medelijden, maar uit moeheid.
De muren zijn kaal, beton. Op sommige plaatsen zitten nog stukjes behang. Er staat
een bank met gaten en kapotte veren. Er staat een bed, bezaaid met kleren en een
wastafel. De muziek staat hard aan. Er wordt aangebeld. De douche stroomt. Er is
geen douchegordijn. Er ligt overal water op de stenen grond. De spiegel is beslagen.
Wind blaast door het open raam. Een sigaret ligt naast de asbak. Overal ligt drank.
Er wordt nu op deur geklopt. Er liggen wat dekens. Een zwart T-shirt en een
trainingsbroek liggen op een matras. Glasscherven liggen her en der op de grond.
Het plafond zit onder de vlekken. De deur wordt ingetrapt.
‘Er is altijd wel een reden om iemand in elkaar te slaan. Een blik kan voldoende zijn.
Zo één waar arrogantie van afstraalt.’
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‘SMOKE’ schreeuwen de neonlichten. Breakbeats komen je tegemoet. Achter je
slaat de deur dicht. Flikkerende lichten, duisternis afgewisseld
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met een deinende mensenmassa. Even is er oogcontact, dan beweeg je je langs
bezwete lichamen. Steeds voorbij nieuwe gezichten, verschillende uitdrukkingen. Je
loopt onverstoorbaar door, je weet waar je naartoe moet. Naar de achterkant. Grote
blauwe deuren, ‘Toilets’, daar sta je stil. Een grote man verschijnt, geblondeerd haar,
groen legerjack. Zonnebril gaat af. De stilte overheerst hier, het licht verblindt. Je
staart door de ruimte. Achterkant van twee mensen bij de urinoirs, binnen een minuut
zijn die weg. Zijn hand glijdt in zijn binnenzak, er komen een paar zakjes uit. Je voelt
je geweldig. De man verdwijnt als eerste.
Dan botst een voorbijganger tegen je op en kijkt om, uitdagend. De reactie komt
snel, grijnzend richt jij je hoofd op, drie stappen en oog in oog. Spanning. Enkele
seconden gaan voorbij, toeschouwers kijken afwachtend. Alles komt naar boven. Je
tegenstander heeft groene ogen achter brillenglazen. Je kan de zelfvoldaanheid lezen.
Een blik kan voldoende zijn om iemand finaal in elkaar te slaan. Een koele woede
komt opzetten. Je bloed giert door je aderen, de adrenaline zorgt voor die gigantische
kick, waardoor je weet dat het gaat gebeuren. Jouw moment komt weer. Een achtbaan
zonder grenzen. Je grijnst nog een keer en pakt dan de arm. De peuk gaat diep in de
blanke huid, het schroeit. Je ziet weer angst in de ogen, je wil er weer op slaan.
‘Veel mensen denken dat alleen randdebielen andere mensen in elkaar slaan. Maar
weet je, ik had evengoed op de universiteit kunnen zitten. In de drie jaar dat ik op
de middelbare school heb gezeten, haalde ik de beste cijfers van de klas. Maar toen
ik een jaar of zestien was, begon ik om me heen te kijken. Ik zag wat voor pleuriszooi
het om mij heen was. De straat waar ik in woonde was één grote vuilnisbelt. Ik zag
kinderen daarin spelen, maar ik zag ook kinderen in speeltuinen spelen in andere
buurten. Ik zag mijn ouders die iedere dag moesten werken en toch altijd weer
problemen hadden om alles te betalen. Ik zag nog veel meer. Ik zag het hele systeem:
school, studeren en carrière. Ik moest daaruit. Ik wilde daar niets meer mee te maken
hebben. En er zijn er meer zoals ik, gasten die echt wel hersens hebben en toch precies
hetzelfde doen in hun vrije tijd. Wij hebben er bewust voor gekozen. Jij zit misschien
iedere dag van negen tot vijf op kantoor en kijkt 's avonds televisie voor het
slapengaan. Veel geluk, maar dat is lang niet genoeg voor mij. Ik wil weten dat ik
leef.’
Een harde trap tegen zijn borstkas. Een mes onder zijn oksel, in de hartstreek. Hij
kreunt en valt ineen. Je wordt wakker. Dit is nog maar een droom.
Een van de studenten maakt aanstalten om weg te gaan. Hij zegt eerst al zijn vrienden
gedag. Uiteindelijk trekt hij zijn jas aan en loopt langzaam het terras af, onderweg
groet hij nog wat dames. Hij gaat rechtsaf de hoek om, richting station. ‘Hé weet jij
waar de Saftlevenstraat is?’ hoort hij honderd meter later achter zich roepen.
Je zit met vijf gasten in het bushokje een joint te roken. Het is rustig, gewoon relaxed.
Er wordt gepraat over vrouwen en het spul dat er gescoord is die nacht. Dit is een
heerlijke doorsnee avond. En dan komt die student aanlopen met zijn nette broek en
zijn Ralph Lauren overhemd aan. In eerste instantie moet je lachen.
De lange neger die naast je zit, staat op en roept iets in zijn richting.
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Echt kennen doe je de neger niet, maar je komt hem wel eens in Smoke tegen of
gewoon op straat. Je weet dat hij van de universiteit af is getrapt en dat hij daardoor
tweeduizend gulden schuld heeft. Je bedoeling is nog onduidelijk als je de neger met
de rest achterna loopt. Binnen een minuut is Ralph Lauren ingehaald. Er klinkt een
luide kreet.
De student begint te huilen. Het wordt even stil, dan sla je erop los met de neger en
de rest van de groep. Bloed komt uit zijn mond en wordt uitgesmeerd door de schoen
die langs het gezicht schampt. Nog eens twee trappen, in de maag deze keer. Gekraak,
brekend glas. Je stapt op de bril, ‘zocht je dit soms?’ De student is bang, hij bibbert
ook. De trappen volgen nu snel op elkaar, onophoudelijk. Weerstand minder, geen
woorden meer, alleen gekreun. Af en toe kijk je om en tuur je de straat af, donker
en leeg. Als de student niet meer reageert, stop jij, de neger en de rest. ‘Wegwezen
nu!’ De neger schreeuwt nog iets over tweeduizend gulden. Dan ben je weg, snelle
voetstappen sterven weg, liggende schim blijft in het donker achter.
Erick Stenholm was drieëntwintig op het moment dat hij op weg was naar het station.
Hij was bezig aan het laatste jaar van zijn studie rechten en had al een voorcontract
getekend bij Luckman & Son, een gerenommeerd advocatenkantoor. Sinds drie jaar
had hij verkering met Shanna Epstein, een knappe studente psychologie. Ze zouden
gaan trouwen zodra Erick was afgestudeerd. Ook bezaten ze al een huis, dat nog in
aanbouw was, in een fraaie wijk aan de rand van de stad. Het was een vervroegd
huwelijks-cadeautje van Shanna's vader, de eigenaar van een supermarktketen. Erick
ging een gouden toekomst tegemoet, ware het niet dat hij op 4 januari 1976 dood
werd getrapt door vijf onbekenden in een donker steegje.
‘Ik heb Erick Stenholm niet vermoord. Hij was gewoon een jongen die op het
verkeerde moment op de verkeerde plaats was. Het feit dat hij daar op de grond lag
en ik met vier anderen om hem heen stond, heb ik niet bepaald. Dat heb ik niet zo
gewild. Dat is het lot. Het is gewoon gebeurd. Ik beschuldig rijke mensen er toch
ook niet van dat ik soms drie dagen lang op een pak kaakjes moet leven. Het leven
is nou eenmaal oneerlijk en je kunt jammer genoeg niet zomaar van plaats wisselen.
Als ik Erick Stenholm had willen vermoorden, dan had ik zijn naam opgezocht in
het telefoonboek en was ik naar zijn huis gegaan om hem een kogel door zijn hoofd
te schieten. Maar ik wist zijn naam niet eens, ik heb dus niet Erick Stenholm
vermoord.’
Jij was negentien op het moment dat je wegrende uit het steegje. Drie jaar later zou
je solliciteren op een baan als loopjongen bij een kleine bank. Je werd aangenomen
en tien jaar daarna was je opgeklommen tot directeur. Inmiddels ben je ook getrouwd
en heb je drie kinderen. Over je jeugd heb je het niet veel, je bent het contact met al
je vrienden van toen verloren, zo vertel je je omgeving. Je wordt er liever niet aan
herinnerd en tot voor kort werd aan die wens gehoor gegeven. Binnenkort zal iedereen
het weten, dit is pas het begin! Het gebeurt gewoon, dat is het lot.
Dennis Rijnvis
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Sloganisme - voor wie gehoord wil worden
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Laatst zag ik op video een oude show van Freek de Jonge, een wat zweverige
mopjesman die in de jaren zeventig en tachtig in Noordwest Europa (zeg maar
Nederland en Vlaanderen) goeroe-status verwierf, om wat-ie beweerde en hoe hij
het bracht. Wat-ie beweerde was passende zeventiger jaren lyriek, zijn stijl was van
een overrompelende dynamiek. Zijn snelheid was ongeëvenaard; na afloop van zijn
programma's liet hij het publiek uitgeput achter. Althans, zo wil de overlevering,
want ik keek zoals gezegd naar een oude show en verbaasde mij over het gezapige
tempo waarin de obligate woordgrapjes elkaar opvolgden. Een hedendaagse stand-up
comedian zou bespot, bespuwd en besnoten van het podium gesleurd worden als hij
zijn act zo kalmpjes zou afdraaien.
Het is de snelheid van deze tijd. Vroeger had je met één achtervolging, twee
ontploffingen en drie vuistgevechten annex schietincidenten al een ‘actiefilm’ in
elkaar gedraaid. Tegenwoordig is stilstaan er niet meer bij voor de held van het
verhaal. De tijd dat een nieuwe James Bond-film direct het arti-filmhuizencircuit
ingaat voor de cinema-nostalgici, is nabij.
Vooral MTV heeft enorm bijgedragen aan de snellere montage van beeld en geluid.
Vergelijk de videoclips van het eerste uur maar eens met de clips van nu. In de jaren
tachtig waren het nog muziekfilmpjes, eind jaren negentig hebben je ogen een salvo
van beeldwisselingen te verwerken. En zelfs dat is MTV niet genoeg: om onze
aandacht vast te houden voegt de nog altijd hippe muziekzender tijdens de clips
tekstvensters toe met allerhande weetjes over de artiest, het liedje of gewoon wat
zijdelingse dit/datjes, zolang de kijkers maar geboeid blijven en de zapzenuwen
bedwongen blijven.
Ook dat bepaalt het tempo van deze tijd: vijfendertig teeveezenders en een
afstandsbediening. Het is nu al zo ver dat ik geen programma helemaal uit kan kijken.
Ik volg minstens drie zenders tegelijk, anders krijg ik de kriebels. Daarom ben ik zo
blij met de komst van de megabioscoop. Ik koop altijd kaartjes voor drie films en
ren van zaal naar zaal.
Ook de redacties van actualiteitenprogramma's op radio en teevee weten hoe de
zappende natie aan zich te binden. Nieuwsitems zijn gevuld met zogeheten soundbites.
Korte statements, snelle smaakmakertjes. Niemand zit nog te wachten op een
uitgebreid vraaggesprek met een politicus of ellenlange verklaringen van een
voorlichter van pakweg de Nederlandse Spoorwegen. Deze mensen zijn erop getraind
om hun verhaal te houden in makkelijk monteerbare slogans. Het komt heel natuurlijk
over, alsof deze politicus of voorlichter helemaal naar de plek des onheils is gekomen
om twee zinnen te richten tot het volk. In werkelijkheid zijn deze zinnen gemonteerd
uit een vraaggesprek van een kwartier. Bij echte mediamachers is zo'n kwartier een
jukebox van slogans. Een sprekend voorbeeld is de roep om een thema voor Paars
2. Na het even succesvolle als ingenieuze ‘werk, werk, werk’ van Paars 1 werd dat
uiteindelijk ‘investeren in een betere samenleving’.
Naast zoveel politiek instinct is het interview-amateurisme van het ongetrainde
plebs altijd weer hilarisch. Zo'n door een noodweer gedupeerde huisvrouw begint
nietsvermoedend een heel verhaal af te steken; kop, romp of staart in geen velden of
wegen te bekennen, kijkt dat mens 's avonds naar het journaal, in de vurige overtuiging
haar hele hakkelende verhaal woord voor woord te kunnen naluisteren, blijkt er één
onbeduidend zinnetje uitgekozen te zijn. Niet vanwege de inhoud, louter
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couleur-locale. Als er al een bruikbaar zinnetje bijzit, want het gros van de interviews
met de gedupeerden zal wel helemaal onbruikbaar zijn geweest.
In de hedendaagse literatuur weet de Amerikaanse sterauteur Bret Easton Ellis
waarschijnlijk het beste de snelheid van deze tijd te vangen. Zijn dialogen staan bol
van de valleyspeak, het hippe bargoens van Hollywood. In een recent interview met
Humo zei hij daarover: ‘Ja, in Hollywood is het uiterst onhip om in zinnen van meer
dan zes woorden te spreken. Iedereen is er geconditioneerd door selling lines en
pitches; sappige oneliners waarin een project of film of evenement in één zin wordt
samengevat. Die gebruiken ze dus ook om sociaal commentaar te geven. In de
modewereld hoor je dan iets als “armen zijn de nieuwe benen”. Of: “Uit is in.” Of:
“Totale luciditeit is: Prada, Prada, Prada.”’
Behalve in taalgebruik hanteert Ellis al sinds zijn debuut Less than zero de snelle
montage van MTV. Het is dan ook niet verwonderlijk dat MTV op zowat iedere
pagina van Less than zero aanstaat. Hoofdstukken beslaan zelden meer dan twee
pagina's en soms niet meer dan drie zinnen. In Nederland vind je deze strakke ritmiek
van wisselende decors en perspectieven bij schrijvers als Arnon Grunberg, Hermine
Landvreugd, Serge van Duijnhoven. Ook bij Passionate draait het om die snelheid.
Je vindt het bij de ss-talenten Thomas van Aalten en Jeroen Mettes en bij Harmen
Lustig en als je de Passionate van deze maand doorleest, zal je het ook ontdekken.
We willen snelheid in stijl, in vormgeving, afwisseling en de lengte van de bijdragen.
Korte verhalen, columns en artikelen willen we. Dat is ook de kracht van de
treinkranten Sp!ts en Metro. Ze bieden de lezer/reiziger nieuwssnacks: in korte,
toegankelijke stukjes ren je door het nieuws van de dag. Passionate voert het tempo
op. Zo vind je in dit nummer een geschiedenis van het aforisme door Kees Versteeg
- impliciet daagt hij ons allemaal uit tot de literaire sprint. Ik raad je aan je ook buiten
de letteren te bekwamen in het sloganisme. Want: wie gehoord wil worden mag maar
weinig zeggen.
Richard Dekker
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Dag
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Daarnet belde Ten Berghe me wakker, of ik zin had om met Dirk en hem naar de
stad te gaan. Na een snelle douche sta ik in de keuken met twee boterhammen in
mijn handen naar buiten te kijken. Wat het meest opvalt aan onze tuin is de grote
vijver. Er zitten een heleboel vissen in de vijver, dat was een hobby van mijn ouders.
Van elke vis kenden ze de naam uit hun hoofd. Hele middagen heb ik met mijn ouders
en mijn zus bij de vijver doorgebracht. Mijn zus en ik hadden allebei een lievelingsvis.
Toen die van mij doodging hebben mijn ouders speciaal voor mij op m'n kamer een
groot aquarium laten maken. De laatste tijd houden mijn ouders zich niet meer zo
met de vissen bezig en moet Willem - onze tuinman - steeds dode exemplaren uit de
vijver halen. Terwijl ik mijn brood opeet komt Anky - vroeger mijn oppas, nu onze
werkster - de keuken binnen. ‘Anky, wil je vanmiddag bruistabletten voor me halen,
want die zijn op.’ ‘Natuurlijk jongen,’ zegt Anky. Als ik mijn brood op heb loop ik
naar mijn scooter in de garage.
Als ik voor mijn zestiende nog nooit gerookt zou hebben, zou ik een scooter krijgen.
Twee maanden voor mijn zestiende verjaardag slaagde mijn zus, en de avond voor
de diploma-uitreiking had ik cocaïne gebruikt, ook al vond ik xtc toen over het
algemeen intenser. Ik kon die nacht niet meer slapen en ik liep de hele tijd door het
huis waarbij ik een vaas omgooide en ik had heel erg jeuk aan mijn neus maar het
lukte niet om op de goede plek te krabben, net zoals je dat ook hebt met jeuk onder
je voeten en toen ik dat bedacht kreeg ik jeuk onder m'n voeten en overal eigenlijk
wel en daar werd ik een beetje zenuwachtig van en toen besloot ik onder de douche
te gaan om alle stress van me af te spoelen.
Twee uur na het douchen zat ik op de diploma-uitreiking en ik merkte weinig van
wat er allemaal gebeurde. Toen mijn zus aan de beurt was pakten mijn ouders de
videocamera en het fototoestel en ze wezen naar het podium, waar mijn zus elk
moment kon verschijnen, en ze zeiden van alles en ik verstond het niet en ik knikte
en mijn ouders gingen opnames maken en toen schrok ik wakker van het applaus en
ik klapte mee en toen kwamen mijn ouders weer terug en allebei snikten ze en ik zei
dat ik het heel ontroerend vond, wat ze over mijn zus hadden gezegd.
Thuis moesten mijn zus en ik in de garage gaan kijken. Ik kon bijna niet meer op
mijn benen staan en ik was misselijk. Mijn vader begon een speech over de
formidabele prestatie van zijn dochter. Na een tijdje kreeg mijn zus iets waar ze
waarschijnlijk erg blij mee was, want ze omhelsde mijn ouders en begon te huilen.
Ik moest me aan de grasmaaier vasthouden, anders was ik omgevallen. Mijn vader
ging maar door. ‘Naast onze geweldige dochter hebben we ook een geweldige zoon,
en wij zijn erg verguld met je omdat je je zo goed aan je belofte hebt gehouden, en
daarom mag je, ook al ben je eigenlijk nog geen zestien, vandaag al een verrassing
in ontvangst nemen.’ Hij wees naar een scooter, waarvan ik toen pas merkte dat hij
al de hele tijd naast me stond.
Op deze scooter rijd ik nu naar de stad, waar ik Dirk en Ten Berghe tref. Nadat we
een paar kledingzaken in zijn geweest, lopen we langs een meisje van een jaar of
zeven. Ze zit op een krukje en speelt heel geconcentreerd blokfluit. Voor haar op de
grond ligt een soort knikkerzak, met flink wat geld erop. Ze heeft een lichtblauw
speldje in haar haar. Als ik naar het meisje kijk
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moet ik moeite doen om niet te huilen. Dirk is naar het fluitstertje toegelopen, en hij
gooit een vijfguldenmunt op het zakje. Het meisje kijkt dankbaar op en blijft ijverig
doorspelen. ‘O sorry,’ zegt Dirk, ‘sorry maar zoveel wilde ik eigenlijk niet geven.’
En hij doet een greep in de knikkerzak en hij pakt een hele hand munten en lachend
gooit hij een stuiver terug. Ik zwaai met mijn Nokia naar Ten Berghe en Dirk, ten
teken dat ik even ga bellen en ik loop een steeg in. Als ik weer gekalmeerd ben loop
ik terug. Ik vraag wat we gaan doen en we besluiten om naar een cd-zaak te gaan,
want Dirk en Ten Berghe willen ‘Insomnia’ van Faithless kopen.
Als ik thuiskom bel ik Marja. ‘Met Mar.’ ‘'Hoi met mij.’ ‘'Haaai lieverd, hoe is het?’
‘Nou, ik ben net terug van de stad, en daar was een klein meisje blokfluit aan het...’
‘O leuk, hartstikke leuk zeg. Leuk. Hé, wat heb je vandaag gedaan?’ ‘Nou ja, ik was
dus in de stad, en toen...’ Marja barst in lachen uit. ‘Wat zeg je? Ja, ik zit de Fresh
Prince of Bel Air te kijken en het is zo'n leuke aflevering, want Carlton - hé, laat aan!
laat nou aan! - ik ga ophangen want mijn zusje zet hem de hele tijd op iets anders.
Ik bel je nog wel, oké? Doeg, zoentje.’
In de keuken kom ik Anky tegen. ‘Ik heb de Omnivit gehaald hoor. Ze staan hier
op de keukentafel.’ ‘Zes buisjes? Wat veel.’ ‘Ja, ze waren in de aanbieding en ik
dacht jullie nemen zo vaak van die bruistabletten, dan kan ik er maar het beste een
hoop van halen, toch? Trouwens, je moeder heeft gebeld; ze eet vanavond niet thuis.’
Anky loopt naar de woonkamer, en ik ga bij de vijver zitten, aan de waterkant. Er
drijven twee dode vissen op het water. Na een kwartier zie ik de derde dode vis en
ruik ik de stank die er bij de vijver hangt.
Anky haalde me op van school. Ik had speciaal voor mijn ouders een tekening
gemaakt. Ik was binnengebleven in de grote pauze om hem af te kunnen krijgen. De
juf had er allerlei dingen bijgeschreven, zoals: papa, mama, ik, de vijver met de
vissen, meisje. Trots liet ik hem aan Anky zien. ‘Voor papa en mama.’ ‘O, maar die
is mooi zeg, daar zullen ze heel erg blij mee zijn, jongen.’ Thuis aangekomen rende
ik met mijn tekening de keuken in. Aan de keukentafel zaten mijn ouders. ‘Kijk eens,
voor jullie,’ zei ik. Mijn moeder pakte de tekening aan. ‘O, wat mooi zeg.’ Mijn
vader keek mijn moeder strak aan. Mijn moeder legde de tekening op de keukentafel.
‘Hij is ook voor jou hoor pap, en kijk de juf heeft er van alles bijgeschreven.’ ‘Ja,
hij is hartstikke mooi, heel lief van je,’ zei mijn moeder.
Toen ik die avond het papiertje van een snoepje weggooide, zag ik dat mijn
tekening in de prullenbak lag, verfrommeld tussen de etensresten. Hard snikkend
wilde ik toen met het propje tekening in mijn hand naar mijn ouders gaan, maar ik
kon ze nergens vinden en toen ben ik achter het gordijn in de woonkamer gaan zitten.
De stank bij de vijver is niet meer te harden, en ik loop naar mijn kamer om daar
naar de vissen te kijken, maar als ik mijn blik op het aquarium richt zie ik steeds de
verfrommelde tekening tussen de etensresten en ik schud mijn hoofd heel hard maar
het helpt allemaal niks en dan loop ik naar de keuken en ik pak de Omnivit en ik
gooi alle zes de buisjes in het aquarium en ik roep: ‘Hier vissen, voor jullie,’ en het
water begint te borrelen als een op hol geslagen jacuzzi. Er wordt op de deur geklopt.
Mijn vader stapt mijn kamer binnen. Ik sta naast het aquarium. Mijn vader kijkt me
aan, maar hij ziet het niet. Hij
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zegt dat hij is vergeten waar hij mij voor nodig had, en loopt weer weg. Ik pak de
telefoon op mijn kamer en bel Marja. ‘Hoooi, hoe is het?’ ‘Goed. Weet je wat er is
gebeurd? Alle vissen op mijn kamer zijn dood.’ ‘Joh, echt? Weet je wat? Ik kom zo
even langs, goed?’ ‘Ja, gezellig.’ ‘Oké, tot zo dan. Doeg, zoentje!’
Ze is er een half uur later, en ze heeft een verrassing voor me. Op mijn kamer pak
ik het cadeautje uit. Een goudvis in een kom. ‘Ja, ik vond het zo sneu voor je, wat
er met die vissen is gebeurd en zo.’ Ik zet de vis op het tafeltje naast mijn bed.
‘Bedankt, lief van je.’ We zoenen. Na het zoenen zegt Marja: ‘Lieverd, ik ga er
vandoor, want ik ben doodmoe en ik moet morgen weer vroeg werken.’ We lopen
samen naar de deur. Na een afscheidszoen zeg ik: ‘Ik bel je snel. Slaap lekker, hè.’
Ik loop weer naar binnen, naar de telefoon, en bel Ten Berghe en Dirk, om voor
vanavond in de ‘X’ af te spreken.
We zijn alle drie stoned en dronken als we de ‘X’ binnenlopen. We gaan zitten aan
een tafeltje in een hoek. Ten Berghe haalt bier en Dirk gaat Faithless aanvragen bij
de D.J. Achterin de zaal zie ik een meisje lopen waarvan ik denk dat het Marja is,
maar ze is het natuurlijk niet. Ten Berghe en Dirk komen terug en we drinken bier
en we nemen wat coke en als het bier op is ga ik nieuw halen. Bij de bar bestel ik
drie biertjes, en dan zie ik het. Het meisje van daarnet is Marja wel en ze staat te
zoenen met een jongen.
Ik drink een van de biertjes in een keer leeg en sla het glas kapot op de bar en ik
loop naar Marja en de jongen, die inmiddels zijn opgehouden met zoenen. Marja
kijkt me angstig aan. Geloof ik, want het enige dat ik echt duidelijk zie is het gezicht
van de jongen. In dat gezicht steek ik het kapotte bierglas. Eerst gebeurt er niks, maar
dan stroomt het bloed uit zijn gescheurde neus, wangen, lippen. Hij begint te gillen.
Mensen roepen en schreeuwen allerlei dingen en ik zie dat naast me Dirk en Ten
Berghe met een paar anderen aan het vechten zijn. Marja geeft me een klap in mijn
gezicht. De jongen, met het glas nog in zijn gezicht, gilt weer, dit keer harder,
waardoor het glas op en neer beweegt, als de snuit van een hond. Ik begin te lachen.
Marja geeft me nog een klap. Ik lach steeds harder. Ik lach zo hard dat ik moet hoesten
en kokhalzen. De jongen probeert het glas uit zijn hoofd te trekken. Marja roept van
alles tegen me en nu staat er een andere jongen naast haar druk te doen. Marja begint
te huilen. De jongen naast haar geeft me een duw en schreeuwt iets. Ik stop met
lachen. ‘Hé, wat doe je nou tof?’ schreeuw ik terug. De jongen en ik gaan tegen
elkaar aan staan, en we geven elkaar kopstoten en we duwen elkaar en we schreeuwen.
Opeens heeft hij een stanleymes en hij steekt me in mijn linkeronderarm. Het mesje
blijft even hangen, maar valt dan op de grond. De jongen slaat me op mijn neus, waar
meteen het bloed uitstroomt. De jongen met het glas zie ik nergens meer. Dirk en
een mij onbekende jongen worden door twee uitsmijters weggesleept. Ze zitten in
een houdgreep en worden aan hun haar meegesleurd. Ten Berghe heeft bloed op zijn
hoofd en staat naar een jongen te wijzen, die zelf op zijn borstkas wijst en tikt. Ze
schreeuwen naar elkaar. Ten Berghe: ‘Ik maak je dood, ik maak je godverdomme
dood, ik snijd je open, je bent dood.’ De jongen: ‘Kom dan, doe dan, kom hier dan
klootzak, kom dan.’ Als de uitsmijters hen wegslepen gaan ze door met schreeuwen
en Ten Berghe probeert de jongen te trappen en hij raakt hem een paar keer, maar
dan krijgt Ten Berghe een stomp van de uitsmijter waardoor hij uit zijn neus en mond
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begint te bloeden, en ophoudt met trappen. Hij schreeuwt nog wel. Ik krijg nog een
stomp op mijn gezicht en ik
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geef de jongen een trap net onder zijn ribben en hij klapt dubbel en net als ik de
jongen met zijn hoofd op de rand van de bar wil slaan word ik gepakt door een
uitsmijter. Als ik naar buiten geduwd word komen Dirk en Ten Berghe naar me toe.
We wachten tot de jongen die mij in mijn arm stak naar buiten komt. Dat gebeurt
een halve minuut later. De jongen trapt eerst een aantal keer tegen de deur van de
‘X’ en roept dat hij de pleurisuitsmijters zeker nog een keer dood komt maken. Als
hij door wil lopen ziet hij ons. Het duurt niet lang voor we hem op de grond hebben
geslagen. Terwijl hij ligt te gillen trappen we hem met z'n drieën tot we hem niet
meer horen. De jongen zit onder het bloed. We horen dat de D.J. binnen Faithless
opgezet heeft. Ik zeg: ‘Waar gaan we heen? Ik heb zin om helemaal uit mijn dak te
gaan!’
Het eerste wat ik zie als ik de volgende dag wakker word is dat de goudvis dood in
zijn kom drijft.
Joris Dane
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Voor 28 gulden tot 01 Juli 2000
ABONNEER U NU OP PASSIONATE EN ZEND ONDERSTAANDE
ABONNEERSTROOK NAAR: STICHTING PASSIONATE POSTBUS 25264,
3001 HG ROTTERDAM
-----------Naam: __________
Straat: __________
Postcode/plaats: __________
Bank/Giro: __________
Handtekening: __________
VERKOOPPUNTEN PASSIONATE
AMSTERDAM Boekhandel Athenaeum Spui 14-16 Boekhandel Perdu
Kloveniersburgwal 86 Scheltema, Holkema Vermeulen Koningsplein 20 ARNHEM
Hijman Boeken Grote Oord 15 DELFT De Boekelier Wijnhaven 9 DEN BOSCH
Boekhandel Adr. Heinen Kerkstraat 27 EINDHOVEN Piere Wristers Beemdstraat
2 GRONINGEN Boekhandel Scholtens Wristers Guldenstraat 20 HAARLEM
Boekhandel Athenaeum LEEUWARDEN Accent boekhandel Oude Doelensteeg 9
LEIDEN Boekhandel Kooyker Breestraat 93 NIJMEGEN Boekhandel Dekker en
van de Vegt Plein 1944 nr. 129 ROTTERDAM Oosterboekhandel J. Amesz
Voorschoterlaan 145b Donner Boeken Lijnbaan 150 Voorheen Van Gennep Oude
Binnenweg 131b Beljon Oude Binnenweg 102 SCHIEDAM Boekhandel J.S. van
Leeuwen Broersvest 85 UTRECHT Literaire Boekhandel Lijnmarkt Lijnmarkt 17
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Jewel als reflectie van Cohen
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Een songtekst is geen gedicht. Wie een songtekst als een gedicht beoordeelt, ziet
slechts de helft van het kunstwerk. De stem en de melodie zijn onontbeerlijk om een
songtekst naar waarde te schatten, terwijl een gedicht in de traditionele visie op
zichzelf moet kunnen staan, zwart op wit, in de stilte van het papier.
Sommigen denken dat songteksten daarom geen literatuur kunnen zijn. Zo'n
bewering kan uitsluitend voortkomen uit snobisme, ingegeven door dezelfde
redenering die ertoe leidt dat proza de naam literatuur niet verdient, omdat er zoveel
kasteelromans verschijnen. De gemiddelde I love you song is geen maat voor de
kwaliteit van de toppers onder de schrijvers die toevallig ook nog eens de kunst van
de muziek beheersen. Zoals daar zijn Bob Dylan, Leonard Cohen, Mark Knopfler,
Tom Waits, Suzanne Vega, Nick Cave, Tanita Tikaram, Polly Harvey en Jewel
Kilcher. Niet geheel toevallig waagt een aantal van hen zich ook aan de traditionele
verschijningsvormen van de literatuur.
Want serieuze culturele erkenning valt er voor popmusici vooralsnog nauwelijks
te verdienen. Als Dylan genomineerd wordt voor de Nobelprijs roept dat vooral
vrolijkheid op. Een muzikant, ha ha ha. Dus grijpen musici naar het gedicht en de
roman. Door zich daar te profileren kunnen zij aanzien voor hun nieuwe medium
verwerven. Dat lukt maar mondjesmaat, en in Amerika beter dan in Europa, waar
de hedendaagse muziek hoogstens door een sociologische bril bestudeerd wordt.
Zelfs een tijdschrift als Payola komt nauwelijks verder dan dat. Terwijl er toch alle
reden is om ook eens een literair-kritische blik op de songtekst te laten rusten.
Materiaal genoeg: de echo van de saga's in de liedjes van Björk, de religieuze
toespelingen van Bono, de rol van humor in de heavy metal, enzovoort, enzovoort.

Diepgang
Hoewel Bob Dylan ongetwijfeld de eer toekomt de songtekst naar een hoger niveau
getild te hebben - hij deed immers in brede kring het besef doorbreken dat een
popliedje best diepgang mag hebben - is het Leonard Cohen die de meeste
traditioneel-literaire credits heeft verzameld. Naast een eerbiedwaardige discografie
heeft Cohen drie romans, een novelle en vijf dichtbundels op zijn naam staan. Zijn
eerste bundel, Let us compare mythologies, dateert uit 1956, ruim tien jaar voordat
zijn eerste plaat, Songs of Leonard Cohen, het licht zou zien. Cohen is dus een
oudgediende, die ruim de tijd gehad heeft om zijn invloed uit te oefenen op bands
als U2 en REM.
Onder de latere generaties valt vooral Nick Cave op, die met And the ass saw the
angel een roman heeft afgeleverd waar Cohen nog een puntje aan kan zuigen, een
Faulkner-achtig portret van een door godsdienstwaanzin geteisterd stadje in Utah.
Ook Cave draait echter al te lang mee om nog ‘jong’ genoemd te kunnen worden.
Daarom is het interessanter te kijken naar Jewel Kilcher, een vijfentwintigjarige
Amerikaanse die op haar cd's Pieces of you en Spirit muzikaal nog wat vlak (of
misschien gewoon overgeproduceerd) klinkt, maar in haar dichtbundel A night without
armor al wel toont een talent voor de juiste woorden te hebben. Op veel plekken
klinkt in Jewels gedichten de invloed van Leonard Cohen door. Dat maakt haar extra
interessant, omdat het een aanwijzing is voor een traditie in wording, een teken dat
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de songtekst een langere adem heeft dan een enkele generatie aan het eind van de
twintigste eeuw.
Eigenlijk is het nog te vroeg om een degelijke vergelijking tussen Jewel en Cohen
te kunnen maken. Twee cd's is te weinig om iets zinnigs te kunnen zeggen over
Jewels songteksten, hun eigen merites, maar ook hun verhouding tot de gedichten
van de zangeres en de liedjes van Cohen. De overeenkomsten tussen het werk van
Jewel en Cohen zijn echter al interessant genoeg om eens onder de loep te houden.
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Gitaar
‘I've learned that not all poetry lends itself to music - some thoughts need to be sung
only against the silence,’ schrijft Jewel Kilcher in het voorwoord bij haar eerste
bundel. Kortom, voor het lied gelden andere criteria dan voor het gedicht en de twee
media voor literatuur verdienen afzonderlijke oordelen. Tal van Cohens songteksten
zijn bewerkingen van gedichten, een getuige van dezelfde gedachte. Ergens is een
rekkelijke lijn getrokken.
Die gedachte bindt Jewel en Cohen, net als de vroege liefde voor beide kanten
van de grens. Cohen groeide op in een gegoede familie in Montreal, ging naar de
gerenommeerde McGill universiteit en belandde zo als vanzelfsprekend aan de meest
eerbiedwaardig geachte kant van de lijn, de gedichte letteren. Ook Jewel volgde in
eerste instantie het spoor van haar ouders. Haar vader had een band in Homer, Alaska,
en Jewel zong op jonge leeftijd mee. Haar moeder voerde de kinderen Shakespeare,
Yeats en Neruda. Op de middelbare school leek Jewel voorbestemd om operazangeres
te worden, maar dat beviel toch niet zo, waarna ze uiteindelijk in een Volkswagenbusje
te San Diego belandde en liedjes ging schrijven, opvolgers van de gedichten waar
ze ooit mee was begonnen. Haar carrière begon als dat van iedereen in schimmige
cafés, maar voor haar twintigste had ze een platencontract.
Ook Cohen zou uiteindelijk ergens ‘belanden’, namelijk in het Chelsea-hotel te
New York, waar hij in de geur van seks en drugs tussen gedoemde hippies als Janis
Joplin rondhing en uiteindelijk door Judy Collins het podium opgesleurd werd. Zijn
eerste optreden brak hij halverwege ‘Suzanne’ af met de woorden ‘ik kan het niet,’
waarop het publiek net zo lang zijn naam scandeerde tot hij terugkwam om het laatste
couplet af te maken. Hij was toen al in de dertig.
Niet echt parallelle carrières dus, maar toch ook hetzelfde zwerven vanwege een
obsessie met woorden en een gitaar. Vanwege gedichten die liedjes moesten worden.

Flits
Wat Cohen en Jewel echt bindt, is de toon van hun gedichten. Die is nonchalant, op
het eerste gezicht, met daaronder een melancholieke tegenstroom. Op een haast
terloopse manier doodserieus. Vaak wordt een eenvoudig gegeven aangegrepen voor
een kleine observatie die juist door zijn kleinheid diepgang krijgt. Er valt nog veel
meer over te zeggen, maar een paar voorbeelden zijn genoeg om de hoofdlijnen te
illustreren.
Vergelijk Cohen: I wonder how many people in this city / live in furnished rooms.
/ Late at night when I look out at the buildings / I swear I see a face in every window
/ looking back at me, / and when I turn away / I wonder how many go back to their
desks / and write this down.
Met Jewel: A gay man / is sitting in / a hotel lobby / smoking / a cigarette. / He
stomachs my / breasts dutifully / like spinach or lima beans / or other things that /
make one sick / because he fears / the red-necks / at the bar / are on to him.
De gedichten zijn exemplarisch voor een deel van beider werk. Ze zijn de weerslag
van wat hoogstens een flits geweest kan zijn, een moment dat even is blijven hangen
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en er daarom om roept opgeschreven te worden. Opvallend is ook de afstandelijkheid
waarmee de taferelen beschreven worden, terwijl de schrijvers er zelf onderdeel van
uitmaken, een symptoom van onderdrukte een-
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Leonard Cohen

Jewel
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zaamheid - of van zelfmedelijden, de twee zijn soms moeilijk uit elkaar te houden.
Cohen kijkt van een afstand de wereld in, Jewel doet hetzelfde vanuit de hotellobby.
Jewel observeert sowieso veel vanuit hotels - het zal de weerslag van een reizend
leven zijn. Verre locaties lenen zich goed voor gecultiveerde eenzaamheid. Neem
dit fragment uit ‘Tai Pei’: I have no Lover / only my pen and an / answering machine
/ back in the States which / no one calls. // I am told / I am adored by millions / but
no one calls. Een ander eeuwig thema, de afwezige geliefde, komt binnenzeilen, op
een heel directe, haast naïeve manier. Met haar gevoelens van liefde gaat Jewel steeds
om alsof ze van porselein zijn.
Cohen is genadelozer voor zichzelf, zoals in ‘My room’: Come down to my room
/ I was thinking about you / and I made a pass at myself. De man uit Montreal lijkt
het begrip mildheid niet te kennen, hoewel hij evengoed degene is die ongegeneerd
lyrische liefdesgedichten op papier zet. Jewel is ook daarin terughoudender.

Kalf
Een gecultiveerde eenzaamheid dus, en een verloren, melancholieke blik naar de
liefde. Het zijn traditionele ingrediënten voor dichters die het vooral van de treffende
verwoording moeten hebben en minder van de originele thematiek.
Cohen voegt daar vanaf het begin de schaduw van de dood aan toe, terwijl Jewel
meer de neiging heeft terug te grijpen op haar jeugd en haar familie. Cynisme, verraad
en verval zijn aan haar nog niet besteed. Ze schrijft liever een lang (en sterk) gedicht
over de geboorte van een kalf op de boerderij van haar jeugd dan over Jesaja - Cohen
weeft altijd religieuze beelden door zijn liedjes en gedichten.
God heeft geen plaats in Jewels gedichten, maar ze draagt haar bundel wel aan
Hem op, iets wat Cohen weer niet zou doen. Het zal wel met zelfvertrouwen te maken
hebben. Cohen kan zich blootgeven zonder zichzelf te beschadigen. Hij kan het zich
veroorloven scherper te zijn, open op het beklemmende af, cynischer ook, zeker in
zijn latere werk, zoals ‘Final examination’: I am almost 90 / Everyone I know has
died off / except Leonard / He can still be seen / hobbling with his love.
Jewel toont af en toe een echo van aanleg voor scherpte, bijvoorbeeld in ‘P.S.’: I
wrote you those nice / poems only because / the honest ones / would frighten you.
Dit gedicht had net zo goed geschreven kunnen zijn door Cohen, die Jewel overigens
tot haar grote voorbeelden rekent, net als Pablo Neruda en Charles Bukowski (waar
Cohen zich vooral naar Garcia Lorca richt). ‘Frighten’ is een woord voor Cohen,
niet voor een zangeres die met een imago van teerheid worstelt. Over het algemeen
blijft Jewel meer aan de oppervlakte hangen, maar dat hoeft geen eindoordeel te zijn,
als ze er ooit nog eens toe komt haar ‘eerlijke’ gedichten te publiceren of haar
kwestbare kant minder in bescherming neemt.
Zowel voor Jewel als voor Cohen geldt: de liedjes gaan in veel grotere aantallen
over de toonbank dan de gedichten. De vraag is echter nog welke de tand des tijds
het best zullen doorstaan. Gedichten hebben vooralsnog meer het aura van eeuwigheid
dan liedjes, maar het volume biedt ook een kans voor overleving. Cohen heeft de
bloemlezing van Canadese dichters al lang gehaald en honderden artiesten coverden
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zijn songs. Jewel op haar beurt heeft nog alle tijd om te groeien en een plekje te
veroveren - haar oeuvre is in beide media nog te klein om over te kunnen oordelen.
Ondertussen gaan de songteksten zelf hun eigen gang. Door het ontbreken van
goede media voor muziek zijn ze in het verleden steeds door de zeef van
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het gedicht gehaald - alleen zo konden ze overleven. Daarom zijn ze nooit als aparte
literatuurvorm herkend. Pas in deze eeuw kunnen liedjes helemaal zichzelf zijn, in
de wetenschap dat woord, stem en melodie gelijkwaardig zijn. Samen scheppen ze
een nieuwe vorm van literatuur, die zich kan loszingen van het loden gedicht. Een
afzonderlijke literaire kritiek voor de songtekst bestaat nog niet, daarvoor zijn de
serieuze auteurs nog met te weinig, maar het moment komt.
Christian Jongeneel
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Blauw
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Mijn kapster vroeg hoe ik mijn haar wilde. ‘Anders,’ zei ik. ‘Mag er een kleurtje in?’
vroeg ze zo lief dat ik geen nee kon zeggen. ‘Blauw past mooi bij je T-shirt,’ zei ze.
Kapsters hebben niet vaak gelijk, maar dit keer moest ik toegeven dat blauw wel
heel erg goed paste bij mijn blauwe T-shirt.
Mijn kapster heet Andrea. Ze rijdt al negen jaar ieder weekend paard. Ze heeft
twee weken geleden voor de zesde keer geprobeerd haar rijbewijs te halen. Haar
paard heet Robert. Ze gaat hier zelf ook naar de kapper. Haar poes is weggelopen.
Maar ze wil eigenlijk ook een eigen kapsalon beginnen. Haar vriendje heeft het
gisteren over de mobiele telefoon uitgemaakt. Haar poes heet Nicole. Dus is ze nu
vrijgezel. Haar ex-vriend heet ook Robert. En ‘ik ben gisteren uit eten geweest,’ zei
ze.
Zelden is er zoveel nutteloze informatie in zo'n klein tijdsbestek op mij afgekomen.
Ik keek mezelf aan in de spiegel en heb mezelf nog nooit zo dom zien kijken. En dat
terwijl ik er zo intelligent uitzie, in vergelijking met onze geblondeerde schele Andrea.
Hè? Mijn kapster is scheel.
Het liefst houd ik zoveel mogelijk mijn mond bij de kapper. Ik ben altijd bang dat
ik veel te moeilijke dingen voorleg. Dat ik over politiek, kunst of het weer begin te
praten en dat dan als reflex mijn oor wordt afgeknipt. Door haar tamelijk slechte
zicht moest Andrea zich goed concentreren. Mijn lippen stijf op elkaar houdend,
hoopte ik dat zij zich zo goed genoeg kon focussen op het kleine beetje haar net
boven mijn oor.
‘Kun je je hoofd iets schever doen?’ Natuurlijk kon ik dat. Alles voor jou schat.
Alles. Ik kantelde mijn hoofd nog meer naar rechts. Ik moest nu werkelijk al mijn
spieren spannen om mijn hoofd in deze onnatuurlijke houding te houden. Ik keek
heel even ook scheel. De spiegel liet nu de perfecte mongool zien.
Ik ontspande enigszins toen ze mijn haar uitspoelde met ijskoud water. Haar vingers
wreven de shampoo bijna mijn hoofd in, daarna föhnde ze mijn haar kurkdroog en
begon ze mijn haar te blonderen. ‘Omdat de natuurlijke kleur van je haar zwart is,
moet je haar eerst blond geverfd worden. Als je haar blond is, kan ik pas beginnen
met het blauw verven. Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden, zei mijn oma altijd.’
Kappers zijn eigenlijk filosofen. Dat weet bijna niemand. Of is het misschien
andersom: filosofen kunnen heel goed knippen. Ik weet het niet.
Het was nu wel heel erg lang stil geweest van mijn kant. Ik keek in de spiegel.
God heeft mensen geschapen met blond, zwart, bruin en rood haar. Stel dat ik de
kapsalon uitga en direct onder een tram loop en in de hemel sta met een blauw kapsel.
Hoe zouden ze daarop reageren? Ik wilde deze probleemstelling aan Andrea
voorleggen, maar hield het toch maar wat simpeler: ‘Was het lekker?’ ‘Wat?’ zei ze.
Ik wilde het even over haar seksleven hebben, maar omdat het uit was, koos ik toch
voor haar etentje gisterenavond. ‘O, stom. Het eten natuurlijk. Ja, dat was heel erg
lekker.’ Hoewel ik er niet om vroeg, begon ze in volstrekt willekeurige volgorde op
te sommen wat ze allemaal naar binnen had gewerkt: ‘aardbeiensorbetijs, zeebaars,
kalfscarpaccio, hoenderbouillon, lamsoren, vers fruit, risotto, rozeval aardappelen
en stokbrood met kruidenboter.’ ‘Joh?’
Ik liep de kapsalon uit en wilde onder die tram komen. Helaas zag de tramchauffeur
mijn fel blauwe hoofd al van een kilometer of drie afstand. Onopgemerkt kon ik niets
meer doen.
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‘Hoe ik mijn haar wilde?’ Nou, dat ‘anders’ was wel ontzettend goed gelukt. Mijn
moeder herkende mij zelfs niet meer of ze negeerde me natuurlijk gewoon. Als ik
mijn moeder was, zou ik dat naar alle waarschijnlijkheid ook doen. Ik negeer haar
immers ook altijd, weliswaar niet om haar lelijke grijze haar, maar puur omdat ze
mijn moeder is. Als ze iemand anders was dan mijn moeder, dan had ik het een zielige
oude grijze vrouw gevonden. Dan had ik haar getackeld en haar tas en portemonnee
gejat. En als ze was gaan huilen, zou ik gaan lachen. En als ze dan nog harder zou
gaan huilen, dan zou ik nog heel veel harder gaan lachen. Maar het was mijn moeder
wel. En zij negeerde mij.
Aan de gezichten van langslopende mensen te zien, had de stad er een nieuwe
attractie bij. Ik liep langs winkels vol kleren en mensen. Langs ijssalons,
broodjeszaken, cafés, slijters, een leuk meisje met zebrarokje, supermarkten,
boekhandels en slagers. Waarom liep ik hier?
Omdat ik geen antwoord kon vinden, ging ik maar naar huis. Ik stapte in de tram,
in plaats van onder de tram. Er kwam een meisje naast me zitten. Ze had erg veel
weg van een Oost-Europees stoephoertje. Thuis groef ik een fles whisky op, trapte
de hond naar buiten, pakte een stoel en zette deze op het balkon. Ik genoot van de
stilte, mijn whisky en de lucht die erg mooi paste bij mijn T-shirt en mijn haar.
Qst.
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Foto's

Passionate. Jaargang 6

65
Eens, in die dagen dat rechercheur Dijkhuis nog 's avonds over de straten van
Rotterdam liep, klampte een zwerver hem aan: ‘Mijnheer, mag ik u iets vragen?’
Dijkhuis bleef staan en bekeek de zwerver. De zwerver keek niet terug maar begon
zijn arm te bekloppen. ‘Wat doet je nou?’ zei Dijkhuis en trok zijn arm weg; het zou
hem, een rechercheur toch niet gebeuren dat hij gerold werd?
‘Gisteravond zag ik u hier ook lopen en toen kon ik u niet aanraken,’ zei de zwerver.
‘Dat kan niet,’ zei Dijkhuis, ‘ik was gisteravond bij mijn opa en oma.’ ‘Dus kon ik
u niet aanraken,’ zei de zwerver. ‘Dus kon je mij ook niet zien,’ zei Dijkhuis. Dijkhuis
keek verbaasd op toen de zwerver een wegwerpfototoestel uit zijn boodschappentas
haalde. ‘Voor u, u staat erop,’ en hij gaf het aan Dijkhuis. ‘U moet alleen beloven
niemand iets te zeggen, anders hebben ze me zo weer gevonden,’ zei de zwerver en
liep weg.
Eens, in de dagen dat Dijkhuis nog op het bureau in de Alexanderstraat werkte, liet
hij de film ontwikkelen bij het onderzoekslaboratorium. En hij liet de tijden vaststellen
waarop de plaatjes geschoten waren. De eerste tien foto's waren van een gezinnetje
op vakantie, de rest was waarschijnlijk door de zwerver gemaakt, een hond op straat,
een drol op de stoep, een telefooncel met een meisje erin, enz. En er zat een plaatje
in van iemand die over straat liep, die bewuste avond gemaakt. De foto was
onderbelicht, maar Dijkhuis herkende de kleren. Het waren de kleren die hij aanhad
toen hij bij zijn grootouders langsging. Rechercheur Dijkhuis ging meteen op
onderzoek uit. Bij het derde huis waar hij aanbelde trof hij een oud dametje, dat er
een aard naar had veel naar buiten te kijken. ‘Ja,’ zei ze, ‘ik heb dat wel gezien, ja.
Het woei vrij hard en een kleine windhoos blies een hoop bladeren omhoog en ook
een paar lappen; het leek net of er iemand liep. En dat staat op die foto van u.’
Eens, in de dagen dat rechercheur Dijkhuis steeds onfeilbaar de waarheid boven tafel
kreeg, liet hij dat fragment van de foto vergroten. En hij zag dat, wat hij eerst voor
zichzelf hield, hooguit lege kleren waren die in de lucht zweefden, met een hoop
bladeren eromheen. Rechercheur Dijkhuis besloot de zwerver zijn foto's terug te
geven. Hij vroeg de wijkagent hoe hij de bewuste zwerver zou kunnen vinden. De
wijkagent was wel nieuwsgierig en wilde ook graag de uitvergrote foto zien. ‘Ach
ja,’ zei de wijkagent, ‘dat was inderdaad een beetje een vreemd moment, ziet u. Er
was een grote zwarte hond die als een idioot om iemand heenrende, ik hield mijn
hart nog vast, maar de hond beet niet. Het was vooral raar dat die hond geen enkel
geluid maakte. Alle andere honden uit de buurt blaften zich helemaal suf. En er kwam
een stortbui en ze waren allebei opeens verdwenen. Die zwerver met zonnebril en
bontjas, dat is gekke Willem; hij is nogal paranoïde en dus lastig te vinden; u maakt
denk ik een goeie kans in de Peperstraat.’
Eens, toen rechercheur Dijkhuis nog door de straten van Rotterdam liep,
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liet hij de vergroting met de computer retoucheren. Er kwamen acht verschillende
plaatjes uit, allemaal even onscherp en donker. Het eerste plaatje zag eruit als een
kleine zwerm spreeuwen met linten in hun snavels, die door elkaar heenvlogen. Het
tweede plaatje zag eruit als een opwaaiende hoop bladeren met lappen. Het derde
plaatje zag eruit als een kleine kobold met een enorme muts die woest modder om
zich heen smeet. Het vierde plaatje zag eruit als een jongen waar een zwarte hond
omheen sprong. Het vijfde plaatje zag eruit als agent Dijkhuis in de kleren die hij
droeg toen hij zijn opa en oma had bezocht. Het zesde plaatje zag eruit als een
steigerend paard. Het zevende plaatje zag eruit als een telefooncel met een meisje
erin (Dijkhuis controleerde, en inderdaad ook op de andere foto zag je haar schuin
van achteren). Het achtste plaatje zag eruit als een struik. Die nacht sliep Dijkhuis
slecht. De volgende dag nam hij vakantie. Het kostte hem in elk geval geen enkele
moeite om niemand hier iets van te vertellen.
Eduard Kerstiëns
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Noordereiland
Een webcam is een digitale regenjas.
Eenzaamheid is muren verzamelen.
Met een jonge allochtoon als hoofdredacteur slaat Passionate twee vliegen in
één klap: meer subsidie, en meer stuff.
Zijn allochtonen een kunstvorm?
Het ideale waterbed is gevuld met drijfveren.
Ik ben een fel voorstander van meer open-baar vervoer. Maar niet voor de
massa.
Veel oudere Rotterdamse kunstenaars hebben een verschrikkelijk
minderwaardigheidscomplex en dat is volkomen terecht want ze kunnen ook
absoluut helemaal niets.
Persoonlijk ken ik niets artistiekers dan het grijpen van de macht.
Tot dusverre verkeert de multiculturele samenleving nog altijd in het
multiculinaire stadium.
Mensen die zelfmoord plegen, romantiseren hun eenzaamheid.
Kees Versteeg
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Ten slotte

Passionate. Jaargang 6

69
Waar zal ik het vandaag eens over hebben? De Nederlandse literatuur is vergeven
van auteurs die zichzelf deze vraag lijken te stellen, voordat ze beginnen met schrijven.
De gedichten van Bernlef, de columns van Mulder en Campert, de verhalen van
Grunberg, allemaal lijden ze aan hetzelfde euvel. En daardoor heeft de Nederlandse
literatuur vaak zo'n aura van vrijblijvendheid. Schrijvers van belang kiezen geen
onderwerpen. Helaas zijn er daar in Nederland maar een paar van.
Ik moest hieraan denken toen ik onlangs op een plaatselijk poëziefestival naar de
gedichten van Cees Nooteboom zat te luisteren, Nederlands beroemdste schrijver in
het buitenland. Mooi uitgebalanceerde, weloverwogen poëtische overpeinzingen bij
allerlei kleine en grote voorvallen uit het dagelijks leven. Het publiek luisterde toe
met aandachtige, respectvolle gezichten. En na afloop werd een goed glas rode wijn
gedronken. Van enige opwinding echter geen spoor. Bij andere Nederlandse dichters
op het festival viel hetzelfde waar te nemen. Zo was er nog Gerrit Kouwenaar, die
in de festivalbrochure aangekondigd werd als ‘grootmeester’ van de Nederlandse
poëzie. Alleen zo'n benaming is al een halve doodverklaring, maar dat terzijde. De
vlugge auto staat in zuring stil/ de vliegende vogel bestaat het/ net boven de vogelkers
is zo'n typische Kouwenaar-observatie. Dit soort dichters, het is net iets te verfijnd
en literatuurderig allemaal.
Waarop zouden Nooteboom en al die anderen hun onderwerpen selecteren? Als
je schrijft omdat je nu eenmaal zulke mooie literaire kanttekeningen bij van alles en
nog wat kunt maken, moet de keuze aan onderwerpen enorm zijn. Het ene is niet
wezenlijk beter of slechter dan de andere; een keuze heeft immers altijd iets
willekeurigs. Maar het past nu eenmaal binnen onze literaire traditie. Onze literatuur
graaft niet, maar stipt aan - een artistiek verantwoord tijdverdrijf voor lichtelijk
verveelde mensen. Toepasbaar wanneer dat zo uitkomt. Zo kan het ook gebeuren dat
het bovengenoemde festival een avond organiseert waarop een lange stoet dichters
een ‘ode aan een voorwerp’ brengt. Een schoen, een dierbare wandelstok, het kleed
op de eettafel, van alles passeert op zo'n avond de revue, bezien vanuit een
verrassende, poëtische invalshoek. Geef onze schrijvers een onderwerp, zij zorgen
wel voor een passende beschouwing.
Je kunt je toch moeilijk voorstellen dat Bukowski, Weldon Kees, Moonen of
Brusselmans zich geleend zouden hebben voor zo'n avond. Schrijvers als deze hebben
eigenlijk geen onderwerp, alleen hun hoogstpersoonlijke visie op de wereld. Al het
andere is daar ondergeschikt aan. Ze schrijven niet omdat ze een fijnzinnige
kanttekening willen maken. Wat ze te vertellen hebben gaat veel dieper dan dat. Als
er al sprake is van een ‘onderwerp’ is dient dat hoogstens om een visie te verwoorden.
De beste schrijvers zoeken niet naar onderwerpen, maar verwoorden hun kijk op
het leven. Daarom is hun werk dikwijls nogal primair van aard, bijna banaal. Want
uiteindelijk gaat het niet om voorwerpen die poëtische gedachtes oproepen, maar
om een paar aardse zaken en alles wat daarbij komt kijken. Bukowski schrijft over
alcohol en hoeren, Burroughs over onderdrukking en vrijheid. Brodkey onderzoekt
seks. Bij Genet gaat het over misdaad en geweld. Reve schrijft over onvervuld
verlangen. De boeken van deze schrijvers beginnen en eindigen ook nauwelijks - het
zijn geen losse werken, maar onderdelen van een doorlopend verhaal. Net als episodes
in het echte leven. Deze schrijvers wekken altijd de indruk niet anders te kúnnen
schrijven, al zouden ze willen. In zekere zin kiezen ze immers niet als ze schrijven.
Een mate van onderlinge verwisselbaarheid van het werk van deze auteurs is het
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onvermijdelijke gevolg. Als ze niet afzonderlijk uitgegeven werden, zou je je
nauwelijks realiseren waar de ene roman van Brusselmans ophoudt en de volgende
begint. Het is slechts een milde prijs die betaald moet worden. Beter een eindeloze
variatie op waar het werkelijk om draait, dan verzanden in vrijblijvende
onderwerpliteratuur. Met name Reve is nogal eens verweten dat hij zichzelf herhaalt.
Waarop hij altijd terecht antwoordt: maar wie moet ik dán herhalen?
Erik Brus
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Over de medewerkers
Daniël Bras ('62)
werkt voor Centrum De Rode Hoed in Amsterdam, waar hij ook woont met zijn
geliefde Revital, maar zonder huisdieren. Hij publiceerde eerder gedichten in diverse
ter ziele gegane tijdschriften, waaronder zijn eigen blad Zerkalo. Dit is zijn debuut
in Passionate.
Joris Dane ('79)
woont en werkt in Rotterdam. Hij studeerde een jaar Nederlands, wat hij net zo
goed niet had kunnen doen. Al sinds de middelbare school schittert hij in de ene
theaterproductie na de andere. Toch keerde hij onlangs de toneelwereld de rug toe,
om zich te storten op niksdoen en het lezen en schrijven van literaire meesterwerken.
Eduard Kerstiëns ('68)
begon in 1997 zijn verhalen te publiceren in lokale Amsterdamse bladen. Dit is
zijn debuut in een literair tijdschrift. Hij bezocht de zeevaartschool maar besloot
liever een eigen bedrijfje op te zetten. Hij woont nog wel op een woonboot, samen
met zijn vriendin en sinds kort een kind.
Harmen Lustig ('66)
is aan het sparen voor een pijp. In altijd gelijk hebben is hij minder geinteresseerd,
al levert dat bij vlagen aardige tv op, vooral als de gesprekspartner miesmuis Van
Dis is. Hij overweegt zijn pijp De hemel is niet ver meer te noemen.
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Qst.
Werd een paar jaar geleden geboren. Achter dit pseudoniem schuilt een zeer
intelligent, bekwaam en verstandig schrijver. Dit weet alleen nog niemand. Als hij
groot is, wil hij zijn naam veranderen in Hermanz of Nescior om in iedere boekenkast
naast zijn helden te staan.
Dennis Rijnvis ('80)
stond dit jaar ingeschreven als student aan de universiteit van Leiden, maar leefde
voornamelijk als een werkloze. Hij keek MTV en deed verder eigenlijk niets. De
universiteit heeft hem inmiddels uitgekotst en hij bezint zich op zijn toekomst.
Jippi
is het pseudoniem van Johan Steendam ('73). Hij is afgestudeerd in Vormgeving
en Communicatie. Hij schildert, tekent en maakt cartoons. Zijn nieuwste creatie is
de literaire zeikerd Albert.
Kees Versteeg ('59)
verzorgde gedurende 3 ½ jaar een zeer populaire aforisme-rubriek in Passionate.
Na een stilte van een klein jaar maakt hij in dit nummer zijn come-back. Onlangs
richtte hij de stichting Third Road op, waarmee hij vanaf volgend jaar films wil gaan
produceren.
Frans H. Venema ('66)
schreef advertenties voor een knoflookpillenproducent. Zocht verandering van
lucht in de literatuur. Tevergeefs. Waarvan akte.
Menno Wigman ('66)
is dichter, vertaler en muzikant. In 1997 publiceerde hij bij Bert Bakker de
dichtbundel 's Zomers stinken alle steden. In 1998 won hij de eerste Internet
Poëzieprijs.
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Oude nummers
Onderstaande nummers kunt u bestellen bij Stichting Passionate, tel: 010 276
26 26. De prijs per los nummer bedraagt ƒ13,20 (incl. verzendkosten), maar
indien u zich abonneert ontvangt u GRATIS een nummer naar keuze.

Gekopieerd literair maandblad Passionate 1994-1996
- nog 11 nummers zeer beperkt leverbaar

jaargang 4, nummer 1 - jan/feb 1997 - zeer beperkt leverbaar
Jana Beranová, J.A. Deelder, Hans Sleutelaar, Peter Swanborn, Manuel Kneepkens, Yorgos Dalman,
Richard Dekker, Henk Houthoff, Paul van der Schoor, Kees Versteeg, interview met Alfred Kossmann.
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jaargang 4, nummer 2 - mrt/apr 1997 - zeer beperkt leverbaar
Aat Ceelen, Theo Verhaar, A. Moonen, Nomi Ben-David, Jan Dullemond, Yorgos Dalman, Marc
van Biezen, Ron Wagenaar, Frans Vogel, Kees Versteeg, Peter Swanborn over Leo Vroman en C.O.
Jellema.

jaargang 4, nummer 3 - mei/jun 1997 - leverbaar
Rien Vroegindeweij over Bob den Uyl; Briefwisseling Giel van Strien en Peter Swanborn over
literatuur en tijdgeest; Thomas Verbogt, Ivan Strpka, Harmen Lustig, Klara Smeets, Erik Nout, Yorgos
Dalman, Kees Versteeg, Peter Swanborn over Richard Wilbur, Ciaran Carson en Lavina Greenlaw.
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jaargang 5, nummer 2 - mrt/apr 1998 - beperkt leverbaar
Abdelkader Benali, Efraim Sevela, J.W. Oerlemans, Thom Schrijer, Alex Dabrowski over Robert
Loesberg; Jan Luitzen de Vries, Niels Carels, Klaas de Wit, Kees Versteeg, Christian Jongeneel over
Björk.

jaargang 5, nummer 3 - mei/jun 1998 - beperkt leverbaar
Rien Vroegindeweij over C.B. Vaandrager, Aat Ceelen, Marco Nijmeijer, Richard Dekker over Daniil
Charms, Steven Verhelst, Harmen Lustig, Hans Brombacher, Kees Versteeg, Christian Jongeneel
over Kurt Gödel.
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jaargang 5, nummer 4 - jul/aug 1998 - beperkt leverbaar
Serge van Duijnhoven, Gro Dahle, Arnold Jansen op de Haar, Cornelis Krul, Cláudia Ahimsa, Thomas
van Aalten, Christian Jongeneel over György Konrád; Peter Swanborn over Jamie McKendrick en
Nelson Ascher; Kees Versteeg.

jaargang 5, nummer 5 - sep/okt 1998 - beperkt leverbaar
Autobio van LL Cool J, Astrid Lampe, J. Eijkelboom, Mustafa Stitou, Johan Boer, Paul van der
Schoor, Rien Vroegindeweij, Klaas de Wit, § in San Francisco, Christian Jongeneel, Kees Versteeg,
Niels Carels.
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jaargang 4, nummer 4 - jul/aug 1997 - beperkt leverbaar
Christian Jongeneel, Petr Borkovec, Klaas de Wit, Henk Houthoff, Richard Dekker, Johan Haspers
de Man, Kees Versteeg, Erik Brus over invloed massacultuur op literatuur, Peter Swanborn over L.Th.
Lehmann.

jaargang 4, nummer 5 - sep/okt 1997 - uitverkocht
Special over Riekus Waskowsky
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jaargang 4, nummer 6 - nov/dec 1997 - beperkt leverbaar
Theo Verhaar, Jan Seveke, Jeroen Mettes, Thomas Verbogt, Klaas de Wit, Christian Jongeneel,
Richard Dekker, Yorgos Dalman, Kees Versteeg.

jaargang 5, nummer 1 - jan/feb 1998 - leverbaar
filmspecial: Theo van Gogh, Herman Brusselmans, Jan Baeke, Jaap Scholten, A. Moonen, Roef
Ragas, Thomas van Aalten, Casper Koetsveld, Petra van der Ree, Christian Jongeneel, Kees Versteeg,
Peter Swanborn; Erik Brus over Michael Haneke; Yorgos Dalman over Jörg Buttgereit.
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jaargang 5, nummer 6 - nov/dec 1998 - beperkt leverbaar
Special over Delfshaven. Marion Vredeling, Ayatollah Musa, Frans Vogel, A. Moonen, Najoua Bijjir
en artikelen over Anna Blaman, Willem Elsschot, De Pilgrim Fathers en Gard Sivik.

jaargang 6, nummer 1 - jan/feb 1999 - leverbaar
Geen daden maar woorden '99: Serge van Duijnhoven, Clementine van Wijngaarden, Hassnae Bouazza,
interview met Simon Vinkenoog, Najoua Bijjir, Ingmar Heytze. En verder J.A. Deelder, Thomas
Verbogt en Jan de Bas.
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jaargang 6, nummer 2 - mrt/apr 1999 - beperkt leverbaar
Aat Ceelen, Daphne Buter, Qst., Yorgos Dalman, Leo Stilma, Christina Vreeswijk over Willem
Elsschot, Jan Oudenaarden, Christian Jongeneel, Henk Houthoff, Thom Schrijer.

jaargang 6, nummer 3 - mei/juni 1999 - leverbaar
Herman Brusselmans interviewt Leonardo DiCaprio, Richard Dekker over Bret Easton Ellis. Brendan
Kennelly, Durs Grünbein, Tatjana Daan, David Mulder, Clementine van Wijngaarden, Christina
Vreeswijk over Slam.
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jaargang 6, nummer 4 - nov/dec 1998 - leverbaar
Lustrumnummer.
Giel van Strien over 5 jaar Passionate, Herman Brusselmans, Hans Sleutelaar, Gro Dahle, A. Moonen,
Aat Ceelen, Klaas de Wit, J.A. Deelder, Cláudia Ahimsa, Arnold Jansen op de Haar, Alex Dabrowski
over Robert Loesberg, Erik Brus over Gard Sivik, Christian Jongeneel
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In den beginne
Ernest van der Kwast

Nescio, Jan Wolkers, W.F. Hermans, Harry Mulisch, Gerard Reve, Herman
Brusselmans, Ronald Giphart, Bret Easton Ellis, Albert Camus, J.D. Salinger. Is het
genetisch bepaald dat mannen beter kunnen schrijven dan vrouwen? Of zijn het juist
de slimme vrouwen die niet durven te schrijven, omdat ze bang zijn te verdwijnen
in de opeenhoping van Connie Palmen, Naima El Bezaz, Nelleke Noordervliet,
Manon Uphoff.
Schrijven is een van de dingen die maar weinig mensen kunnen. Je kunt het of je
kunt het absoluut niet. Je kunt het nou eenmaal niet half. Je kunt het wel proberen
half te doen door je voor te doen als schrijver. Maar je bent het dan niet. Je probeert
het te zijn. Je wilt dan eigenlijk een schrijver worden. Dat is Het Grote Verschil
tussen brandweerman, piloot of hoofdredacteur. Dat kun je worden. Daar kun je als
jochie van twaalf van dromen. Maar je kunt nou eenmaal geen schrijver worden. Je
wordt geen schrijver. Je blijkt het nou eenmaal te zijn, zo simpel is het.
Ik ken normale mensen, schrijvers en mislukte schrijvers.
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Wie zijn dan nu de normale mensen? Een ieder die geen titanische poging
onderneemt om fictie te gaan schrijven. Waren Stalin, Mao en Hitler dan normaal?
Nee, deze heren vallen weer in een geheel andere categorie.
Nu even in het kort over de mislukte schrijvers, maar wie zijn dat dan? Een ieder
die niet in boekhandel Donner ligt op de literatuurafdeling? Een ieder die niet
genoemd wordt in de Top Honderd van Max Pam? Ik weet het niet. Ik weet alleen
dat mislukte schrijvers veel porto voor standaard afwijzingsbrieven en veel verspilde
leestijd kosten. Dat weet ik, omdat ik in de redactie van Passionate zit. Meneertje
Pam of een Donner-bezoeker weet dat niet, want die worstelen zich niet iedere maand
weer door tachtig bladzijden waardeloze kopij om daar twee velletjes uit te vissen.
Passionate plaatst alleen nog niet eerder gepubliceerde verhalen, columns en
gedichtjes. Dus sturen we massaal alles maar naar Passionate
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wat niemand ooit zal plaatsen en geen reet interesseert.
Ik had Jan Wolkers vanmiddag aan de lijn, hij klonk tamelijk moe (had hij weer
een uurtje staan hameren?), maar hij was ook weer aan het schrijven. Een nieuw
boek van Wolkers! Tijdens dat telefoongesprek kwam ik op een briljant idee: ik ga
niet zijn beeldhouwwerk in elkaar slaan, maar Jan Wolkers zelf en dan jat ik
vervolgens zijn manuscript en plaats ik het in Passionate. Een voorpublicatie. Zo heb
ik ook een keer lol in het zijn van onbetaald hoofdredacteur.
Ik dwaal te ver af, even terug naar die tachtig bladzijden ongevraagde kopij.
Iedereen die enige vorm van proza of poëzie op papier neerkrabbelt is in wezen
literatuur aan het schrijven, maar dat maakt je nog geen schrijver.
Je bedenkt iets, je schrijft het op en leest het vervolgens. Je schrijft, maar
tegelijkertijd ben je ook de eerste lezer. Je kunt tikfouten maken, kromme zinnen en
verkeerde lidwoorden opschrijven en stukken overslaan. Je schrijft dan voor jezelf,
jij bent het enige publiek. Op het moment dat anderen in aanraking komen met het
geschrevene (d.m.v. voordracht, boek of zelden: literair tijdschrift) ben jij niet meer
de enige lezer. Op dat moment moet het kloppen. Het moet af zijn. Valt de lezer in
slaap of begint de lezer zwaar te huilen of te rouwen bij jouw grappen, dan ben je
een mislukt schrijver. Dan is er maar één publiek dat je blijkbaar wel kunt boeien en
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dat ben je zelf. Jij bent de enige lezer en tegelijkertijd ook een mislukte schrijver.
Zelfs Passionate wil jou niet: zegt dat je dan niets?
Ik stuur Jan Wolkers dit nummer op, dat heb ik hem plechtig beloofd. Bij het
noteren van zijn adres verstond ik zijn postcode niet. Hij probeerde het duidelijk te
maken door middel van namen te noemen. Voor de P zei hij ‘periodiek’ en voor de
D wist hij niets. Dus zei ik als Nescioliefhebber ‘de D van Dora van Nescio’
(Dichtertje!). Hij moest lachen. Nescio was een schrijver en hij is een schrijver. En
ik wist het.
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Poetry is not dead, leve rap
De breinkracht van MC Brainpower
Het woord in hiphop is props. Respect. Krijg je geen props dan ben je wack, een
dwaas, en word je gedist, afgezeken. In Nederlands is respect niet het woord.
Voetballers, allochtonen en muzikanten die om respect vragen wekken irritatie
op. Om respect vraag je niet, dat verdien je.
De man of vrouw van het woord in Hip Hop is de MC, de Master of
Ceremonies of Mic Checka, ook wel rapper. De MC zingzegt teksten begeleid
door een DJ, een human beatbox of een band. De moeilijkste vorm van MC-en
is freestyle, het ter plekke verzinnen van een tekst. Dit vergt grote breinkracht
van de MC.
A soul risin' up from the land of windmills and full moons (MC Brainpower)
Afgelopen zomer bezocht de vierentwintigjarige communicatiewetenschapper Gert-Jan
Mulder Philadelphia. In een pakhuis vol met lokale DJ's en MC's betrad hij het
podium en begon te rappen in het Nederlands. Een spannend moment. Als een rapper
in Amerika het publiek niet onmiddellijk overtuigt van zijn vaardigheden, zijn skills,
dan wordtie van de planken getrokken. In het getto, de bakermat van hiphop, is tijd
kostbaar. Een rapper die loopt te kloten, die niet delivered, verdoet de tijd van andere
MC's die zich ook op het podium willen bewijzen. In het getto is muziek, samen met
sport, zo'n beetje de enige kans om aan de ellende te ontsnappen. Een MC die wel
delivered, krijgt respect. En alleen met respect, heb je een kans op een volgend
optreden, een kans om verder te komen. Daarom is props het woord in hiphop.
Hoewel het geen woord begreep van de teksten en de Hollandse ‘g’ pijn moet
hebben gedaan aan de Amerikaanse oren, oordeelde het kritische publiek van DJ's
en MC's dat die witte, bebrilde jongen uit Amsterdam oprecht was, dat hij hiphop
was. Definitief respect verdiende drs. Gert-Jan Mulder, alias MC Brainpower, toen
in de loods licht en geluid uitvielen en hij rappend in het engels - freestyle dus - de
situatie becommentarieerde. MC Brainpower kreeg props in Philly.
Go see the doctor (Kool Moo Dee)
Hiphop is in krap dertig jaar uitgegroeid tot een wereldwijde muziekstroming en
levensstijl, daarom doet het er niet toe dat Brainpower niet is opgegroeid in een
Amerikaans getto maar in Alphen a/d Rijn. Hiphop kwam tot hem via MTV, waarop
Brainpower in de jaren tachtig de videoclips van Run DMC, Kool Moo Dee en Eric
B. en Rakim zag. De funky combinatie van ritme en taal sloeg in als een bom bij de
tienjarige. Zijn bijdrage aan de playbackshow op de lagere school was ‘Go see the
doctor’, een rap van Kool Moo Dee. Terwijl de andere kinderen playbackten, rapte
de kleine Brainpower de tekst over geslachtsziektes live. Daarna volgden
zelfverzonnen Engelse teksten op bestaande muziek. Toen hij dertien was schreef
hij zijn eerste Nederlandstalige rap, over televisie.
One thing lead to another. Een paar feiten: Brainpower rapte mee op de cd's van
Nederlands hiphop grootmeester Extince, stond op het Drum Rhythm Festival in het
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voorprogramma van Lauryn Hill en schreef een soundtrack voor het theaterstuk
V.O.O.D.O. Ook won hij op spectaculaire wijze samen met zijn vaste dj TLM de
Grote Prijs van Nederland in de categorie R&B/Hip Hop. Brainpower ging een battle
aan met zichzelf, geprojecteerd op een groot videoscherm.
Ik pleit voor Hip Hop ongeacht de taal
Je kent me van het Engels en het Hollands verbaal (Brainpower)
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Rappen in het Nederlands ging vanzelf. Hiphop is het hart op de tong en als de tong
Nederlands spreekt dan is rappen in die taal vanzelfsprekend. Hiphop is ook precies
evenveel taal als muziek. Geen beter voorbeeld hiervoor dan Brainpowers
Nederlandstalige rap over een overleden vriend. De fijngevoelige tekst ontroert het
hart. De harde, droge beats raken je in de buik. Er is geen ontkomen aan, als je in de
zaal staat. Die vriend was een dj.
Brainpower zegt dat hij zijn gevoelens het beste kan uitdrukken in het Nederlands,
want in die taal heeft hij goede gesprekken en diepe gesprekken, heftige ruzies en
felle discussies. Maar Nederlands vloeit/flowt niet als Engels. Luister, zegt hij, naar
het volgende: ‘Achtentachtig is prachtig but eigthy-eight is great’.
In Vlaanderen, trouwens, rapt hij voornamelijk in het Engels. Hoeveel de
Vlamingen ook van de Nederlandse taal houden, het Hollands van Brainpower kunnen
ze moeilijk volgen. Brainpower heeft veel respect voor de Vlaamse hiphop-scene.
Door hun boterzachte ‘g’ flowen Belgen beter. En hun teksten zijn even rauw, of
misschien wel rauwer, want België is een verknipter land.
I do not represent fake sentiments like Elton
Singin' for the Princess of Wales Meanwhile incredibly increasin' sales
(Brainpower)
De ruis uit communicatie halen. Dat doet Brainpower als hij naar zijn werk gaat. Hij
is een paar dagen per week communicatieadviseur bij een kledingbedrijf. Van de
muziek kan hij nog niet leven. Dat komt nog wel. Hij bouwt zijn carrière behoedzaam
op. Hij heeft ook eigenhandig de ruis gehaald uit eerdere interviews. In de persmap
heeft hij, als een soort omgekeerde graffiti, de passages met foute feiten doorgestreept.
Hij ergert zich vreselijk aan de foute beeldvorming in de media over hiphop. Altijd
het clichébeeld van geweld, gouden kettingen en hordes vrouwen in bikini's en
naaldhakken rond en in een zwembad. Natuurlijk, dat is ook een onderdeel van
hiphop, de gangstarap, waarin geuite dreigementen soms daadwerkelijk worden
uitgevoerd. Dat is de echtheid van het genre, de duistere charme. Maar hiphop is
veel meer. Het is een cultuurvorm die universeel blijkt. Geen betere illustratie voor
de impact van hiphop dan het verbod op rapconcerten door de Front
National-burgemeester van de Franse stad Orange.
Yo, ik maak Hip Hop met een cabaresk karakter bij vlagen
Brainpower - noem me Neerlands Hoop In Bange Dagen (Brainpower)
Als hij een inspiratiebron buiten de hiphop moet noemen, dan is dat Freek de Jonge.
Maar ja, zegt Brainpower, eigenlijk is Freek een MC, is hij de oervader van de
Nederlandse rap. Zoals de oude meester messcherp reageert op zijn publiek, verhalen
door zijn voordracht weeft en altijd een verrassende pointe heeft, doet Freek als een
MC: hij vermaakt en verbaast zijn publiek met z'n skills. En, zoals het een echte MC
betaamt, dist Freek minder getalenteerde collega's. Freeks dodelijke analyse van
Youp van 't Heks skills - hij heeft veel in mijn mars - zijn de woorden van een MC
die weet dat hij de beste is. Het moge duidelijk zijn: Freek krijgt props van
Brainpower.
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Rap is poëzie, met dit verschil dat er een markt voor is (Gerrit Komrij) [Ik]
Geef gestalte aan gedachten uitgestrekt op tekstuele vlakten (Brainpower)
Brainpower lijkt gecanoniseerd door de literatuur. Zijn teksten en die van andere
MC's verschenen tussen gedichten in het boekje Double talk too, waarvan de inleiding
werd geschreven door poëziepaus Gerrit Komrij. In Double talk too rijmrapt
Brainpower:
Ik zaai zaad op mijn verbaal vruchtbare akkers
Geef gestalte aan gedachten uitgestrekt op tekstuele vlakten
Er was geeneen keer dat ik zakte Voor een lyrisch tentamen of een tekstueel
examen
In de inleiding roept Komrij MC's uit tot de redders van poëzie. ‘Rappers hebben de
poëzie door mond-op-mondbeademing op het nippertje gered,’ schrijft hij. Brainpower
zegt: goede rap is poëzie, maar een goede dichter is lang niet altijd een MC. Alleen
als een dichter zijn lyrics vermakelijk en met vuur weet te brengen, zoals bijvoorbeeld
Simon Vinkenoog, dan lijkt poëzie op rap.
Brainpowers favoriete regels, die hij ook als motto gebruikte voor z'n scriptie,
zijn:
I go for self
But the real self is one with all
The self just by itself
does fall
Nog mooier worden deze regels als ze worden gerapt door de auteur, KRS-ONE,
een Amerikaanse MC die door velen wordt beschouwd als de beste. Nog meer
intensiteit krijgen de woorden met een beat eronder. Want de essentie van Hip Hop,
zegt Brainpower, is het samenspel tussen woorden en muziek, maar bovenal het
samenspel tussen mensen: de MC, de DJ en het publiek The self just by itself does
fall.
Cornelis Krul
(De geciteerde teksten van MC Brainpower en Gerrit Komrij zijn ontleend aan Double
talk too, uitgeverij Bert Bakker, 1998)
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Fam.
Buiten, precies boven het gebouw van Moret, Ernst & Young, begint een heel zacht
rommelend geluid, dat na enkele seconden aanzwelt tot een iets harder donderen, tot
het een enorme machine is van gebrul. Een vliegtuig scheert over met motorgehuil.
Al kauwend op een boterham kijk ik naar het vliegtuig; ik kan het landingsgestel
zien zitten. En dat ongeveer vijftig keer op een dag.
De telefoon gaat. Olivier aan de andere kant. We moeten naar ons oude huis in
H., om onze spullen van zolder te halen, die onze moeder er jarenlang bewaard had.
▬
De wereld was niet groter dan de wijk van H. Natuurlijk zag ik nogal wat van de
wereld omdat we wel eens met het gezin per vliegtuig naar hete oorden vertrokken,
maar uiteindelijk keerden we toch altijd weer terug in die cleanheid van de
nieuwbouw.
Bovendien, die hete oorden waren ook maar beschermde gebieden, ontsmet en
schoongekrabd. Op Cyprus overnachtten we in een gepolijst flatgebouw met plastic
palmbomen. Er waren meisjes die mij en andere kinderen animeerden, we speelden
spelletjes met rode ballen. Ook kon ik loos gaan op de computerspelletjes Space
Invaders of Donkey Kong. Maar mijn broer Olivier, tien jaar ouder, kon amper
geboeid worden door de spelletjes. Hij lag daar maar de hele dag verveeld onder een
parasol bij het zwembad te kijken naar de badmeesters in mintgroene poloshirts.
Terwijl voor het hotel de brokken vlees van soldaten rondvlogen - er was weer iets
gaande tussen de Grieken en Turken - werd ik beziggehouden door een Nederlands
sprekend animeermeisje van ongeveer achttien jaar (‘De Rode Bal In Het Rode Vak!’)
en werd mijn vaders sigaar nog eens aangestoken. Hij lag op een meubel van wit
plastic en dronk gifgroene cocktails. Mijn moeder maakte zich zorgen over de
toestanden buiten het hotel en vond ze naargeestig.
De zomervakantie van dat jaar erop zijn we naar een chalet in Zwitserland geweest.
Die vakantie gierde de regen uit de hemel en Olivier luisterde als een contactgestoorde
de hele tijd naar de songs van Japan op zijn roze walkman. Dat was volgens mij de
laatste vakantie die hij meeging.
▬
Het is winter, eind 1997, een paar graden onder nul, ijs ligt op de vijvers van het
vijftien jaar geleden aangelegde park. Sommige planten in de perkjes zijn gestorven.
De bomen zijn kaal en het gras heeft de kleur van diepgevroren spinazie. Ik zit in de
bus op weg naar het huis in H. waar ik mijn gehele jeugd heb doorgebracht. Het huis
wordt nu helemaal leeggehaald en dat schept een onbestemd gevoel. Als ik bij de
halte uitstap, nabij de tuinbouwkassen en de basisschool waar ik als kind op heb
gezeten, moet ik even diep ademhalen alvorens ik de weg oversteek naar het
fietspoortje aan het begin van de straat.
Onze moeder is hier weg omdat ze naar een psychiatrische inrichting is verhuisd.
Ze is opgenomen omdat ze volgens de doktoren ‘een bedreiging zou kunnen vormen
voor zichzelf en de rest van haar omgeving.’ Oftewel: als je in een krijtstreepjasje
voor haar staat denkt ze dat de rechte lijnen een teken zijn dat je haar wilt doden.
Oftewel: Als in de supermarkt de spaghetti al'uove in een ander schap ligt dan normaal
het geval is, is dit een teken dat de winkel haar wil doden. De krantenjongen was
zich lam geschrokken toen mijn moeder, nog in haar badjas, zwaaiend met een groot
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vleesmes het huis uit was gerend en tot hem brulde, met de krant in haar hand: ‘Jij
bent tegen me! Iedere nacht vriest het dertien graden dus jij bent tegen me! Jij gaat
met deze baan sparen voor een geweer om mij neer te schieten! Iedereen is tegen
me! Jíj hebt mijn man een jonge vrouw gegeven!’
Het beeld van de straat is nooit veranderd, in al die twintig jaren dat ik het gezien
heb. Ieder seizoen ziet er hier ieder jaar hetzelfde uit. De merkwaardige
eierdoosachtige woningen met rode bakstenen, het pleintje met het klimrek waar 's
zomers kinderen joelden - ook deze zomers nog, vermoed ik. Nu, half negen op de
koude winterochtend, liggen de meeste kinderen nog te slapen en zullen ze dadelijk
ontwaken met een blij gevoel als ze vanuit hun bed door het venster naar de sneeuw
kijken - of ze graaien verveeld naar hun Nintendo Playstation en ram-
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men hun virtuele vijanden aan stukken.
Door de ramen van het hoekhuis zie ik binnen mensen lopen. Er staat een bus van
een makelaar voor de ingang van de voortuin. Ik loop langs de bus de tuin in; op de
plekken waar in de zomer tien jaar terug de kamperfoelie en rozemarijn volop
groeiden, is nu niet meer over dan een bevroren omploegd stuk grond tussen vuile
bakstenen. Toppunt van de treurigheid is de metalen bloempot aan de ketting waaruit
nog een donkerbruin takje bungelt in de wind.
Ik betreed de woning door de openstaande voordeur. Het hele huis is bijna
leeggehaald. Kale muren, losse stukken parket en wat opgestapelde dozen. Mijn
broer, die staat te praten met een man in een overall, terwijl er anderen bezig zijn
met opmeten en dingen loszagen, merkt me op en komt op me afgelopen. Met een
nichterige zwaai schudt hij sierlijk mijn hand, alsof het een barokke deurklink is. We
vragen terloops aan elkaar hoe het is. Als ik die kop van mijn tien jaar oudere broer
bekijk, dat smalle, benige gelaat met die snor en dat kaal geschoren hoofd, dan verbaas
ik me er weer over dat we broers zijn. Olivier zegt dat we naar de zolder moeten
omdat daar nog allerlei oude spullen van ons liggen.
Mijn broer gaat me voor op de afgebladderde houten wenteltrap en de nog met
hetzelfde oranje tapijt bedekte zoldertrap. Ik ruik de geur weer, dat kurkachtige
vermengd met een groente-achtige lucht; een soort knolselderij.
‘Zullen we alles in dozen doen of in zakken?’ vraagt mijn broer. ‘Ik heb niet zoveel
met het meeste dat hier nog ligt, denk ik. Kijk dan, dit is die belachelijke beer die jij
toen had, zal ik die maar weg smijten?’ vraagt mijn broer niet eens sarcastisch, maar
in alle ernst terwijl hij een ontbijtkoekkleurig pluche beest in de lucht houdt. Mijn
Willem de beer die ik als 7-jarige kwijt was geraakt nadat Olivier, stoned en dronken,
hem op de hoge kast gesmeten had, zomaar voor de lol. Nu steek ik met mijn kop
boven de kast uit.
▬
Als ik uren later na onze opruimingsactie weer in mijn eigen kleine kamerwoning
ben (ik heb drie dozen mee de trein ingenomen, mijn broer nam alleen een oud
homo-erotisch pornoblad vol tieners mee dat hij ooit verborgen had onder een stuk
tentzeil, hoewel de zielepoot nu niet eens meer kan klaarkomen omdat zijn ballen
geen zaad meer kunnen aanmaken) heb ik mijn vader aan de telefoon. Of ik niet eens
een ruimere woning wil hebben en dat hij een ‘mannetje’ kent dat een groot
appartement te huur heeft aan de westelijke rand van de stad, met uitzicht op het
centrum. Ik zie door de luxaflex dat buiten in de duisternis natte sneeuw dwarrelt en
in het gebouw van Moret, Ernst & Young waar ik op uitkijk, knippert een tl-buis.
De flatwoning die ik nu bezit stelt inderdaad weinig voor. Aan alle kanten word
ik ingekapseld door beukende soul uit stereo-installaties, suizende verwarmingsbuizen
en gerinkel van telefoons. De vliegtuigen en metro's gorgelen door het landschap en
niet ver hier vandaan staan gevangenistorens. Ieder ander huis is een paleis. Maar
dat ik afhankelijk zou moeten zijn van mijn vader, dat idee grijpt me naar mijn strot.
‘Hoe was het bij het opruimen?’
‘'t Was o.k.’
‘Allemachtig, wat is dat geluid?’
‘Welk geluid?’
‘Een nogal hard geluid. Een wasmachine ofzo.’
‘O, dat zijn de vliegtuigen. Om het kwartier komen hier vliegtuigen over.’
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‘Zie je nou, Eric. Je zou daar echt weg moeten. Een ruimer appartement, een eigen
keuken met alle apparaten, en zo, dat moet je hebben.’
‘Ik zal erover nadenken.’
‘Denk je nog veel aan me?’
‘Ik geloof het wel, ja.’
‘Ik vond een foto, Eric.’ Ik hoor emotie in zijn stem. ‘Een foto van jou en mij op
de dijk in de winter.’
Ik denk hard na maar kan me niets herinneren over een foto bij een dijk in de
winter. ‘Wat voor 'n kleur jas heb ik aan op die foto?’
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‘Ehm, es kijken, ik pak hem effe hoor, eh, groen.’
‘Met paarse bloemen?’
‘Ja, precies! Ken je 'm?’
‘Ja, pap. Dat is leuk dat je die vond.’
Het is even stil aan de andere kant. ‘Zal ik een uitvergroting laten maken? Carla
kent een fotograaf en die kan prachtige uitvergrotingen maken!’
‘O, ja. Dat kan wel ja.’
Buiten wordt de natte sneeuw hagel. De tl-buis van Moret, Ernst & Young knippert
niet meer, maar geeft nu een constant zwak lichtschijnsel. Mijn vader en ik spreken
wat af om te kijken naar een eventueel appartement, en verbreken de verbinding. Ik
plof neer op mijn bed en denk aan de foto van mijn vader. Hij staat daar op de dijk,
in de sneeuw - ik weet precies welke foto het is - met zijn bos krullen en grote zwarte
bril. Zijn zoon in een groen winterjack met paarse bloemen. Beide lachend in de
camera. Het is alleen niet zijn jongste maar zijn oudste zoon. 1974, staat er op de
achterkant met een vulpen geschreven met zijn eigen hand. Vijf jaar later pas in één
van de strengste winters van de eeuw werd ik geboren.
▬
Tot nu toe kan ik mijn leven ordenen naar geur en geluiden. Als ik denk aan een
moment uit het verleden, walmen onlosmakelijk de geuren en klinken de geluiden
uit de herinnering mee. De winterochtenden in H.: het geluid van een lopende motor,
terwijl de overbuurman met een krabber het ijs van zijn voorruit haalt, de geur van
uitlaatgassen en de milde, bijna reukloze vlagen van de koude straatstenen. Vocht
van bladeren en takken. De basisschool in H.: het gejoel van kinderen, de sirenes die
iedere eerste dinsdag (of was het maandag?) van de maand gillen, het chemisch
ruikende linoleum op de grond in de gangen - kinderen kunnen zo uitglijden, het
klik-klak van het dia-apparaat als een baardaap van Stichting Lekker Dier of een
hippie van een prehistorisch kamp in de klas een propagandistische diaserie komt
tonen. De beginnende zomers in H.: een vreemde, lichamelijke geur die opstijgt uit
een bepaalde soort gemeentestruik, de rook van massale familiebarbecues; soms
gezellig, soms verstikkend, de weeë geur van het water als je met een rubberen boot
op de vijver vaart, het ratelende geluid van plastic speelkaarten met wasknijpers
tegen mijn spaken bevestigd zodat het lijkt of ik op een brommer rijd, in de
ondergaande zon de dijk op en neer; van traag tak, tak, tak naar het onophoudelijk
ritsgeluid. En de cassettebandjes, natuurlijk. Cassettebandjes horen voor mij thuis
in de winter. Buiten is het vroeg donker geworden, binnen zit ik in mijn kamer, de
lichten uit en snuif de geur op van het BASF-cassettebandje. 90 minuten ruikt anders
dan 60 minuten. Het handschrift van mijn broer, op het oranje etiket: Earth, Wind
& Fire doorgestreept, King met een dikkere viltstift eroverheen. Maar het helderst
wordt het beeld als ik de songs van King weer hoor. Die zanger, Paul King, ging
later mijn favoriete MTV-programma 120 minutes presenteren. Momenteel heet het
programma Alternative Nation en de kwaliteit van het programma is drastisch
afgenomen.
▬
Vroeger wilde ik een schip uitvinden dat stil bleef liggen in het water terwijl de
kade mechanisch kon wegschuiven. Vroeger wilde ik een lift maken die stil bleef
staan terwijl het gebouw omhoog en omlaag bewoog. Vroeger wilde ik een trein
maken die stil bleef staan terwijl het perron weg reed. Die briljante uitvindingen zijn
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er nooit gekomen, de ideeën zijn er daarentegen nog briljanter op geworden, of
wanhopiger, het is hoe je het bekijkt; ik wil dat ik stil zou kunnen staan, terwijl de
toekomst aan me voorbij gaat. Het is niet dat ik niet verder wil, maar ik wil alleen
een mooi vertrekpunt. De zin van het leven lijkt het verschil tussen doodsangst en
levensmoeheid.
▬
Het moment waarop de ellende echt vorm kreeg was tijdens mijn examenjaar van
de Havo. Iedereen om me heen had het over ambities, carrières en de fantastische
toekomst. Ongeveer de helft van de leerlingen ging na het examen naar de Heao, een
opleiding die veel te maken had met economie. Economie, daar wist ik God noch
zure peren van. Er was een aantal mensen dat niet ging studeren, maar eerst

Passionate. Jaargang 6

11
een jaar wilde werken. Waarom? ‘Om jezelf te leren kennen,’ dat soort gelul. Daar
hoorde ik dus bij.
Er was een eindfeest in de aula van het hoofdgebouw georganiseerd met een
drive-in show, zoals de dj's van veertig met snorren het zelf noemden. Ze draaiden
pulp van 2 Unlimited en consorten. En ja; daar stonden we dan. Niets te beleven.
Meisjes in t-shirts van hun hockeyclub, jongens met grote plastic bekers gevuld met
bier, rood aangelopen van de hitte, arm in arm brallend door de schoolgangen. Af
en toe een romantische dans op een song van Mariah Carey.
Al rond een uur of twaalf fietsten Ray en ik terug naar huis. Stil. We namen afscheid
onder aan de dijk, hij moest links en ik rechts. De warmte van de nacht bracht me in
een verdoofde staat. Ik zette mijn fiets in de schuur, opende de voordeur en liep de
gang in. Ik hing mijn colbert op de kapstok en betrad de donkere woonkamer. De
dimmer van het licht draaide ik helemaal open en met mijn ogen knipperend liep ik
naar de keuken om boterhammen met gebraden gehakt en tomatenketchup te maken.
Op het moment dat ik de fles tomatenketchup pakte, hoorde ik ‘Hé, Eric.’ Ik keek
om me heen en zag Olivier zitten in de bruine leren stoel, in een schemerige hoek
van de huiskamer.
‘Jezus, man. Ik schrik me kapot. Wat doe je hier? Waarom zat je in het donker?’
Hij was even stil, pulkte wat vuil tussen zijn nagels vandaan. ‘Dingen lopen
verkeerd, Eric. Bepaalde dingen gaan helemaal verkeerd.’
‘Hoezo?’ Olivier kan de dingen altijd zo cryptisch maar ook zo dramatisch zeggen.
‘Welke dingen?’
‘Met pa en ma. De dingen lopen helemaal verkeerd met pa en ma. Het valt niet
meer te redden.’
‘Wat is er dan?’
‘Pa heeft een vriendin die vijf jaar jonger is dan ik. Ma wordt nu écht gek. Ze heeft
met dingen lopen smijten. Daar,’ en hij wees op een plek boven het schilderij die me
nog niet opgevallen was, ‘dat heeft ze vanavond gedaan.’
‘Wat is dat dan voor 'n vlek?’ vroeg ik terwijl ik naar het schilderij liep en de plek
op het behang inspecteerde. ‘Het lijkt wel een soort azijn of zo. Het ruikt ook zuur.’
‘Dat is van de augurken.’
‘Augurken?’
‘Ja, man,’ Olivier stond op uit de leren stoel, ‘ma heeft een pot augurken
stukgegooid.’
‘Waarom?’
‘Ze wilde 'm naar papa smijten. De pot scheerde vlak langs z'n hoofd.’
‘Jezus.’
‘Zeg dat wel.’
Ik plofte neer op de bank en dacht na over wat Olivier gezegd had. ‘Hoe weet jij
dat van die vriendin?’
‘Hij heeft het opgebiecht. Wat doe je trouwens met die fles ketchup in je handen?’
‘Ik had honger.’ Ik draaide wat neurotisch aan de schroefdop van de fles. ‘Waarom
ben je hier?’ vroeg ik.
‘Pa had me opgebeld. Hij zei dat ik moest komen. Jij was er vandaag niet. Waar
was je de hele dag?’
‘Diploma-uitreiking en daarna eindfeest.’
‘Diploma?’
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‘Geslaagd. Voor de Havo, weetjewel.’
‘O. Ga je studeren of zo?’
‘Weet ik niet. Gaan ze nu scheiden?’
‘Ja, ik geloof 't wel.’

Thomas van Aalten
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Luck
I was nine years old.
I had been around liquor
all my life. My friends
drank too, but they could handle it.
We'd take cigarettes, beer,
a couple of girls
and go out to the fort.
We'd act silly.
Sometimes you'd pretend
to pass out so the girls
could examine you.
They'd put their hands
down your pants while
you lay there trying
not to laugh, or else
they would lean back,
close their eyes, and
let you feel them all over.
Once at a party my dad
came to the back porch
to take a leak.
We could hear voices
over the record player,
see people standing around
laughing and drinking.
When my dad finished
he zipped up, stared a while
at the starry sky - it was
always starry then
on summer nights and went back inside.
The girls had to go home.
I slept all night in the fort
with my best friend.
We kissed on the lips
and touched each other.
I saw the stars fade
toward morning.
I saw a woman sleeping
on our lawn.
I looked up her dress,
then I had a beer
and a cigarette.
Friends, I thought this
was living.
Indoors, someone
had put out a cigarette
in a jar of mustard.
I had a straight shot
from the bottle, then
a drink of warm collins mix,
then another whisky.
And though I went from room
to room, no one was home.
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What luck, I thought.
Years later,
I still wanted to give up
friends, love, starry skies,
for a house where no one
was home, no one coming back,
and all I could drink.
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Geluk
Ik was negen jaar oud.
Mijn hele leven was ik met drank
in de weer. Mijn vrienden
dronken ook, maar ze konden er
mee omgaan. We namen sigaretten,
bier, een paar meisjes mee
en gingen naar het fort.
We deden gek en dwaas.
Soms deed je alsof je wegging
zodat de meisjes je konden testen.
Ze stopten hun handen
in je broek terwijl je daar lag
en probeerde niet te lachen,
of anders leunden ze achterover
sloten hun ogen en lieten je
overal voelen.
Een keer op een feestje
kwam mijn vader op de veranda
om te pissen.
We konden stemmen horen
boven de platenspeler,
zagen mensen bij elkaar staan
te lachen en te drinken.
Toen mijn vader klaar was, ritste
hij zijn broek dicht, staarde een moment
naar de sterrenhemel - er waren
toen altijd sterren in de
zomernachten - en ging naar binnen.
De meisjes moesten naar huis.
Ik sliep de hele nacht in het fort
met mijn beste vriend.
Wij kusten elkaar op de lippen
en raakten elkaar aan.
's Morgens zag ik de sterren
verdwijnen.
Ik zag een vrouw die sliep
op ons gazon.
Ik keek naar haar kleren,
toen nam ik een bier
en een sigaret.
Vrienden, ik dacht dat dit
het leven was.
Binnen had iemand een sigaret
uitgemaakt in een pot mosterd.
Ik nam een flinke slok uit de fles, toen
een slok warme collins mix,
toen nog een whisky.
En hoewel ik van kamer naar kamer
ging, was er niemand thuis.
Wat een geluk, dacht ik.
Jaren later wilde ik nog altijd
vrienden, liefde, sterrenhemels
opgeven voor een huis
waar niemand thuis was,

Passionate. Jaargang 6

niemand terugkwam,
en ik alles kon drinken.

Raymond Carver
vertaling: Rien Vroegindeweij
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Dj TLM (MC Brainpower)

Malou Elshout
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Ruben van Gogh
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Fiebo, zanger van Benjamin B

Thomas van Aalten
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Menno Wigman

fotografie Johan Steendam
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De universele mythe van Star Wars
Ieder hindoekind kent het verhaal van de Ramayana, een van twee grote epoden van
het oude India. Het vertelt over prinses Sita, die ontvoerd wordt door de
demonenkoning Ravana, en over haar redding door prins Rama, een incarnatie van
de god Vishnu. In een grote veldslag wordt Rama ter zijde gestaan door zijn trouwe
halfbroer Lakshmana en de apenhoofdman Hanuman. Hij verslaat Ravana en neemt
Sita mee terug naar huis.
Een Indiër die in de jaren tachtig naar de eerste drie Star Wars films ging, zag een
spektakel van special effects, gesitueerd in een vreemde wereld vol technologische
hoogstandjes. Maar hij zag ook hoe prinses Leia belaagd werd door het kwaad in de
persoon van Darth Vader. Haar redding kwam van de jonge held Luke Skywalker,
diens trouwe vriend Han Solo en een aapachtige wookie. De film was door en door
Amerikaans en toch kon het publiek in Bombay hem ten volste begrijpen. Dit was
een verhaal dat ze kenden, dat hun moeder vroeger vertelde voor het slapen gaan.
Elders, in Japan bijvoorbeeld, gingen ook mensen naar die film. Zij zagen een
jonge held die in de leer ging bij Jedi-meester Yoda om één te worden met de
alomtegenwoordige geest van het heelal, de Force. Luke Skywalker leerde zichzelf
en daarmee zijn wapens beheersen. Een lichtzwaard is geen kendo, maar het wapen
was herkenbaar in Tokyo. Hetzelfde geldt voor de Force, die in Japan en China
bekend staat als ‘tao’ en in India als ‘dharma’. De oude meester die de held inwijdt
in de spiritualiteit en de vechtkunst is ook een oude verschijning. In de Ramayana
heet hij Viswamithra.

Thema en plot
Het precieze verhaal van Star Wars doet er niet echt toe. In mythes draait het niet
om het plot. Dat staat slechts in hoofdlijnen vast - van de Ramayana bestaan tientallen
versies. Het gaat om de karakters, hun motieven en de acties die daaruit voortkomen.
Er is een aantal thema's en het plot bepaalt hoe die aan elkaar geregen worden. De
thema's zelf zijn echter sterker dan het plot.
Star Wars vertelt een universeel verhaal, briljant bij elkaar geraapt door regisseur
George Lucas, die er zo voor gezorgd heeft dat zijn science fiction herkenbaar is
voor iedereen op aarde (dit in tegenstelling tot Star Trek, dat weinig verder reikt dan
de belevingswereld van de blanke Amerikaanse middenklasse).
Lucas' genialiteit laat zich het best illustreren aan de hand van de delen uit de
periode '77-'83, aflevering vier tot en met zes uit een cyclus van negen. Die volgen
exact het patroon dat al een paar millennia succesvolle heldenverhalen oplevert. Geen
enkele mythe doorloopt het hele traject, maar alle doen zeker de helft van de thema's
aan.
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Heldenpad
Dit is het verhaal van de held. Als hij geen prins is (Buddha, Rama, Odysseus), is
hij wees (Parcival, Romulus & Remus, Luke Skywalker) dan wel door een goddelijke
ingreep geboren (Hercules, Jezus, Anakin Skywalker). Alle drie de gevallen komen
erop neer dat hij opgroeit zonder vader in de buurt. De held is geen gewone jongen
als ieder ander. Zelf is hij zich echter niet van een speciale roeping bewust en vaak
verzet hij zich als een toevallige gebeurtenis hem het heldenpad opduwt. Odysseus
doet zelfs alsof hij krankzinnig is, als de Trojaanse oorlog hem roept. Luke Skywalkers
roeping komt als hij met zijn stiefvader de robots R2D2 en C3PO koopt. R2D2 bevat
een opname van prinses Leia's roep om hulp.
De held gaat op pad, op zoek naar het avontuur in dienst van de gerechtigheid,
maar heimelijk ook op zoek naar de vaderfiguur die in zijn jeugd ontbrak. Hij levert
zijn eerste gevechten, die hij verliest. Daardoor beseft hij dat hij nog veel te leren
heeft. Deze episode wordt in verhalen met prinsen vaak overgeslagen, omdat de
bijzondere gaven van dergelijke helden voor zichzelf spreken. Anderen moeten hun
bijzondere rol voor de toehoorders sterker waarmaken. Om die reden moet Luke
Skywalker, hoewel hij later een prins blijkt te zijn, toch de volledige opleiding
doorlopen.
Tijdens de leerfase komt onvermijdelijk het moment waarop de held in de
onderwereld moet afdalen om zijn angst voor de dood te overwinnen. De onderwereld
kan vele gedaanten aannemen. Soms is het de diepte der aarde, soms de woestijn,
soms de zee, soms de buik van een walvis of een ander monster. In Star Wars is de
onderwereld een onheilspellende jungle-planeet, waar Luke Skywalker Jedi-meester
Yoda en daarmee de vechtkunst leert kennen. De apotheose komt als Luke een door
Yoda opgeroepen tegenstander verslaat. Op het moment dat
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Beelden uit de nieuwe Star Wars film The Phantom Menace
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hij wil toeslaan, ziet hij dat de tegenstander zijn eigen gezicht heeft. Hij moet zichzelf
doden en zo tonen dat hij de angst heeft overwonnen.
Jezus offert zichzelf aan het kruis en overwint zo de dood en daarmee tegelijk het
kwaad. Zijn discipelen nemen zijn taak op aarde over. Luke Skywalker keert echter
net als Heracles en Gilgamesh (de Sumerische held uit het oudste epos ter wereld)
zelf terug uit de onderwereld om het kwaad in de bovenwereld te bestrijden. Nu hij
zijn angst heeft overwonnen en zijn lot als held aanvaard heeft, kan hij het opnemen
tegen Darth Vader.

Verwantschap
De mythische strijd tussen goed en kwaad is in de wereldliteratuur keer op keer
beschreven. Grootse legers trekken samen, helden bestrijden elkaar, maar uiteindelijk
is het een gevecht van man tot man tussen de held en de demonenkoning die het pleit
beslecht. Zo gaat het in de Mahabharata, dat andere grote epos van India, zo gaat het
in de Griekse mythologie, waar de god Zeus in de strijd tegen de titanen aan het
langste einde trekt. In Star Wars gaat het niet anders. De strijd is lang en bloedig,
maar het goede trekt aan het langste eind.
Aan het eind van oudste Star Wars trilogie volgt een verrassing: Darth Vader is
de vader van Luke Skywalker. Toch had dat niet helemaal een verrassing hoeven
zijn. In de Mahabharata zijn de strijdende partijen neven en ook Zeus en de titanen
zijn verwanten. Luke Skywalker wordt gesteund door de Force, Darth Vader door
de duistere kant van de Force. De kant van het licht wint, maar is onlosmakelijk
verbonden met de kant van het donker.
Die gedachte is vertrouwd. Satan was ook een gevallen engel, ooit een
vertrouweling van God, later diens ergste tegenstander. Judas was eerst een leerling
van Jezus, later de man die hem verraadde. In het oosten is de verwantschap van
goed en kwaad zelfs het hart van de levensbeschouwing geworden. Yin en yang, de
twee verwante zijden van de tao, vullen elkaar daar aan. Licht en duister zijn
tegengestelden, maar hebben elkaar evengoed nodig. Star Wars volgt de westerse
ideologie: goed en kwaad zijn uitersten die elkaar willen vernietigen. Maar in de
band tussen Luke Skywalker en Darth Vader komt ook de oosterse component om
de hoek kijken.
George Lucas voelt het allemaal perfect aan. Zijn personages zijn stuk voor stuk
opgebouwd uit elementen van de wereldliteratuur. Luke Skywalker is de universele
held. Prinses Leia is net als Sita, Draupadi (uit de Mahabharata) en diverse Griekse
heldinnen een karaktervolle maar tegelijkertijd hulpbehoevende vrouw. Han Solo is
een held van het Odysseus-type: opportunistisch maar met het hart op de goede plek.
Ook sidekicks als R2D2 en C3PO hebben hun pendanten in de antieke mythologie,
zij het dat ze daar minder op de voorgrond treden.
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Idioom
De nieuwe Star Wars film The phantom menace is deel één van de totale cyclus.
Opnieuw neemt George Lucas het verhaal van de universele held bij de kop. Waar
de delen vier tot en met zes vooral de oosterse interpretatie van de mythe volgden,
richt de eerste trilogie zich naar het westerse gedachtengoed, vermoedelijk uit
commerciële overwegingen.
Het verhaal van deel één begint als de planeet van koningin Amidala (jong,
karaktervol maar hulpeloos) belegerd wordt door de Federatie, die een verbond heeft
gesloten met het kwaad in de persoon van Darth Sidious. De reden blijft schimmig,
maar het is een handelsoorlog - een volkomen onbekend begrip in oude mythes, net
als de termen democratie en bureaucratie waar regelmatig mee geschermd wordt.
Ondanks deze concessies aan het Star Trek idioom en andere zwaktes in het plot
volgt de film grotendeels het vertrouwde patroon.
Deel één kent twee uitgesproken helden: de jonge jedi Obi-Wan Kenobi en het
kind Anakin Skywalker. Het is Obi-Wan die in een gevecht van man tegen man Darth
Maul verslaat. Vlak daarvoor heeft Darth Maul Obi-Wans meester Qui-Gon Jinn
gedood. De plotmatige uitvoering is totaal verschillend van het gevecht tussen Luke
Skywalker en Darth Vader uit The return of the jedi (deel vijf), maar op mythologisch
niveau is het hetzelfde: de held verslaat het kwaad, maar raakt daarbij zijn vader
kwijt, zodat de emoties van triomf en verlies om voorrang strijden. Overigens noemt
Obi-Wan Qui-Gon aan het begin van de film ‘my young Padawan’, een verwijzing
naar de Pandawa-broers uit de Mahabharata.
Anakin Skywalker is een held in de dop. Hij steelt de show tijdens de pod-race,
een variatie op de wagen-race uit Ben Hur en allerlei wedstrijden uit de Griekse
mythologie (dit type wedstrijden komt in het oosten nauwelijks voor). Aan het eind
van The phantom menace, als koningin Amidala tijdelijk gered is maar het kwaad
nog lang niet verslagen, krijgt Anakin van Obi-
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Wan de toezegging dat hij opgeleid zal worden tot jedi. De oude Yoda twijfelt: hij
voelt de donkere kant van de Force in Anakin en hij weet dat Darth Sidious na de
dood van Darth Maul op zoek zal gaan naar een nieuwe leerling die zich tot het
kwaad wil bekeren.
Over de twee delen die volgen, heeft George Lucas nog weinig losgelaten. Vast
staat alleen dat ze zullen moeten uitkomen bij de situatie zoals die aan het begin van
de oudste Star Wars film is: prinses Leia op de vlucht voor de Federatie en Luke
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Skywalker die een anoniem leven leidt, op enige afstand bewaakt door Obi-Wan
Kenobi. Vanuit die wetenschap valt over het vervolg best een en ander te zeggen.

Carthago
De eerstvolgende Star Wars film wordt een liefdesgeschiedenis, geënt op het verhaal
van Dido en Aeneas. De laatste was een Trojaanse held die na de vernietiging van
zijn stad aan het zwerven ging en uiteindelijk de mythische voorvader zou worden
van de Romeinse keizers. Onderweg had hij een affaire met Dido, de koningin van
Carthago, die hij uiteindelijk zou verlaten, waarop zij zichzelf doodde (zo maakten
de Romeinen van hun strijd tegen Carthago een voortzetting van de Trojaanse oorlog,
die immers ook begon met een ongelukkige liefdesgeschiedenis, tussen de Trojaanse
prins Paris en de Griekse koningin Helena).
Anakin Skywalker en koningin Amidala zullen elkaar in deel twee dus vinden,
een romance waaruit Leia en Luke voortkomen. Tegelijkertijd begint voor Anakin
de inwijding in het jedi-schap. Daarbij wordt de duistere kant van de Force in hem
steeds verder wakker, zich uitend in ongedurigheid en vernielzucht. Zijn meester
Obi-Wan Kenobi ziet het allemaal gebeuren, maar blijft hopen dat de lichte kant zal
winnen.
Deel drie beschrijft de val van Anakin Skywalker, zijn verwording tot Darth Vader.
De rol van held zal in deze film waarschijnlijk weer verschuiven naar Obi-Wan
Kenobi, die het goede moet vertegenwoordigen. Hoe George Lucas het verder gaat
aanpakken, blijft in nevelen gehuld. De oude mythologie gaat zelden in detail in op
de beweegredenen van het kwaad (de moderne mythologie sinds Goethe's Faust
natuurlijk wel).
Het ligt voor de hand dat Anakin zal falen bij een van de beproevingen die helden
moeten doorstaan. Jezus kreeg van de duivel rijkdommen en de heerschappij over
de wereld aangeboden. Hij weigerde. Meestal is de beproeving echter een verleidelijke
vrouw. Odysseus, bijvoorbeeld, werd een jaar lang door de nymf Circe vastgehouden.
Waarvoor Anakin door de knieën gaat, zal zich nog een paar jaar laten raden, maar
de potentieel fatale dame loopt in The phantom menace al rond, in de persoon van
Padme, een van Amidala's hofdames.
Of de delen zeven tot en met negen ooit gemaakt zullen worden, is niet duidelijk.
Aan het eind van deel zes heeft Luke Skywalker het kwaad verslagen, hoewel nog
niet duidelijk is of dat definitief is (dat hangt ervan af of de keizer uit The return of
the jedi dezelfde persoon is als Darth Sidious uit The phantom menace). Misschien
voegt hij zich wel bij die andere klasse helden, degenen die niet het ultieme kwaad
bevechten maar op zoek gaan naar het ultieme goede, zoals Buddha naar de
verlichting, Parcival naar de heilige graal en lason naar het gulden vlies.
George Lucas weet het waarschijnlijk al, net zoals hij weet hoe iedere mythe
eindigt: met de thuiskomst van de held en tenslotte zijn hemelvaart. Een held gaat
niet zomaar dood, de goden halen hem binnen. Zo eindigen de verhalen van Rama,
de vijf broers uit de Mahabharata, Buddha, Hercules, Jezus, Romulus, Aeneas,
Parcival, Odysseus en die tientallen anderen. Zo eindigt ook het verhaal van Luke
Skywalker.
Christian Jongeneel
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Verhaal met het woord ‘herfst’
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I
[en het licht schilt zichzelf
en we verschuilen elkaar ondersteboven
en we zuchten en verdraaien
met de wijzers elkaar
en maken kaarten één op één
en EVEN LATER, als het licht
is gaan liggen,
zoeken we onze kleren
bij elkaar]

Stel je voor: een ruimte, vierkant, met daarin 2 lichamen A en B. A zegt iets. B ligt
op bed. A rookt. B draait zich om. Stel je een conflict voor. Er is geen conflict, maar
stel het je voor. Een conflict tussen A en B. Ja?
Vind je m'n borsten mooi? Ja. Vind je m'n rug mooi? Ja. Vind je m'n schouders
mooi?
B is naakt, want ze is een vrouw. A opent het raam en gooit een asbak naar een
voorbijganger.
‘Pak aan, klootzak!’
‘Kom binnen, schat. Ik bedoel: doe het raam dicht.’
‘Shit.’
A is een man en dus een schrijver. Hij rookt en zo nu en dan drinkt hij teveel, want
dat is wat schrijvers doen; maar hij is geen alcoholist. Gisteren heeft hij niets
geschreven en eergisteren ook niet. B glimlacht als hij zijn geslacht verbergt tussen
zijn benen en poseert als de Geboorte van Venus. B blaast haar wangen stuk.
‘Is er iets?’
‘Je hoofd lijkt plotseling op dat van m'n psychiater - dat is alles.’
‘En?’
‘Ik haat hem, met dat hoofd van 'm, en die handen.’
A staat op, maar stond al. B lag en zit nu (in zichzelf). Ze leest de krant en A doet
alsof hij koffie zet. Het conflict is aanwezig, maar geen van beiden weet waar het
zich bevindt, tussen welke polen, behalve A en B. Zij zelf. ‘Zelf’. B glimlacht ironisch,
want ze heeft gestudeerd. Haar lichaam heeft voetnoten waar hij ook niets van begrijpt.
‘Weet je...’
‘Ja?’
‘...dat ik je stoned vreemd genoeg veel beter vindt?’
‘Je bedoelt in bed?’
Ze knikt. Ze kijkt niet op van haar krant, de hele tijd niet. A kijkt naar B's haar,
dat bruin is.
‘Het is bijna lullig, zo goed als het is.’
‘Misschien,’ en hij staat naast haar nu, ‘opent het je ogen voor mijn kwaliteiten.’
‘Ha!’
‘Laat me,’ hij raakt haar schouder aan, ‘je voorzichtig...’
‘Nee.’
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[en op de rand van je afwezigheid trek je je sokken aan
en op de bodem blazen
we de flessen voor onze woorden
en die woorden,
zo verschrikkelijk wakker,
als verlichte huizen drijvend
van mij hier tot jij daar
verdieping op verdieping
stapelt nacht zich
ondersteboven ons]

II
[A luistert, terwijl B plast. Dat is de verte d.w.z. in de verte d.w.z. de deur tussen
hen is dicht.]
Beste B,
Ik kan me niets eenzamers voorstellen dan het geluid van vallende urine. Jouw urine,
bedoel ik. Als ik daar aan denk word ik moedeloos; een zachte wanhoop maakt zich
van me meester, wat op zich geen ramp is - misschien zelfs ‘mooi’. Of je begrijpt
wat ik daarmee bedoel maakt niet uit, want je bent er niet en ik geloof dat ik zoiets
onmogelijk uit kan leggen aan een ander. Zeker niet aan jou. In ieder geval: het is
mooi. Ik bedoel: het zet me vooralsnog niet aan tot zelfmoord.
Liefs,
Jeroen
Beste A,
Wat wil je nu eigenlijk? Schrijven? B zien lezen: dat zou genoeg zijn? Denk je dat?
Ik geef doorgaans geen advies - zeker niet aan mensen zoals jij -, maar ik raad je aan
op te houden met dat soort flauwekul. Als je zo doorgaat... je weet wel wat ik bedoel.
Natuurlijk zal ze dingen zeggen, dingen doen, dingen verzwijgen, en jij ook. Zo gaan
die dingen (die dingen gaan, vaker dan ze zijn).
Jeroen

III
Een niet-kunnen
dat achterblijft bij het uitdraaien van de hemel:
het niet-kunnen van een lichaam.
De handen van een oude herfst
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konden we niet, maar toen.
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Verder stel ik me voor dat ik zong of niet.
De aankomende ijstijd, in ieder geval,
bladerde ons vooruit
door dertig dode luchten.
Een nooit-niet dat zichtbaar blijft
als een teruggevouwen ezelsoor.

IV
Liefde liegt zichzelf in het gezicht van de ander
(en de ander, zo hebben we gezien, is altijd alvast metaforisch,
zoals jij
daar in mijn boxershorts, in de slagschaduw van mijn ogen
en even later op de
keukenvloer: te sterven
want we doen niet anders).

V
Wat is? Wanhoop is. Letterlijk, als een kat die niet buiten mag.
Op schoot van een groter woord.
Laat me je, desnoods liefdevol.
Laat me je ter dood.
Laat me je voorzichtig
tussen oog en bladzij
laat me je onmogelijk.

Jeroen Mettes
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Passionate
Passionate Internet Editie zoekt:
Passionate Internet Editie is een ambitieuze literaire e-zine die literatuur een
nieuwe dimensie wil geven door literatuur in beeld, geluid én interactiviteit te
combineren. Passionate Internet Editie wordt gemaakt door twee teams die
volledig uit vrijwilligers bestaan: een redactie en een technisch team. De teams
maken in nauwe samenwerking één keer per twee maanden een nieuwe editie
van de site. Beide teams zijn op zoek naar versterking:

Redacteur
3-5 uur per week
Functie:
Samen met je collega-redacteuren bepaal je voor iedere editie wat er op de site
komt. Je beoordeelt kopij, zoekt en benadert zelf dichters of schrijvers, verzamelt
beeld- en geluidsmateriaal voor de site en schrijft zelf bijdragen. Passionate Internet
Editie is een site die nog sterk in ontwikkeling is. Een belangrijk onderdeel van je
functie is daarom ook het aandragen van nieuwe ideeën voor de invulling van de
site.
Wij vragen:
Als Passionate Internet redacteur neem je op vrijwillige basis een aantal
redactionele taken op je. Je bent iemand met passie voor literatuur en je hebt kennis
van literatuur. Je hebt de durf en de ambitie om samen met de andere redactieleden
Passionate Internet Editie de beste literaire site van Nederland te maken. Je neemt
ongeveer 3 tot 5 uur per week de tijd voor Passionate Internet Editie. Ervaring met
redactioneel werk en met Internet is een pré.
Wij bieden:
De mogelijkheid om ervaring op te doen op redactioneel én op Internet-gebied.
Binnen de stichting Passionate werk je binnen een uitgebreid literair netwerk en krijg
je volop mogelijkheden tot zelfontplooiing. Als redacteur werk je in een goed en
enthousiast team van jonge mensen dat een mooi literair product maakt. Je krijgt alle
ruimte om nieuwe ideeën op te doen en ze te verwezenlijken.

Web-editor/designer
3-5 uur per week
Functie:
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Samen met je collega's uit het Passionate Technisch Team ontwerp en maak je
HTML-pagina's voor de site. Je zorgt in teamverband voor het beheer van de site en
denkt actief mee over de verdere ontwikkeling van Passionate Internet Editie.
Wij vragen:
Als Passionate web-editor/designer neem je op vrijwillige basis een aantal
technische taken op je. Je bent een jonge, ambitieuze editor of designer met interesse
voor grafische vormgeving. Je hebt ervaring met HTML en Internet en interesse in
literatuur. Je hebt tijd om ongeveer 3 tot 5 uur per week aan Passionate Internet Editie
te besteden.
Wij bieden:
De mogelijkheid om ervaring op te doen op design én op Internet-gebied. Binnen
de stichting Passionate werk je binnen een uitgebreid netwerk en krijg je volop
mogelijkheden tot zelfontplooiing. Als web-editor/designer werk je in een goed en
enthousiast team van jonge mensen dat een mooi literair product maakt. Je krijgt alle
ruimte om nieuwe ideeën op te doen en ze te verwezenlijken.
meer info:
Barbara Belder
(t) 010 4672437
reacties naar:
(e) b.belder@hc.nl
of
Barbara Belder
Willebrordusstraat 13-A
3037 TG Rotterdam
www.passionate.nl
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Aforismen
Je hebt alleen iets aan een moraal die je altijd gelijk geeft.
Blinden hebben onzichtbare moeders.
De mensheid: leg ergens een pistool op tafel en iedereen wil schieten.
Lieve mensen hebben ogen die iedereen de groeten doen.
De waarheid houdt ervan alleen te zijn, en daarom zijn mensen eenzaam.
Kees Versteeg
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Ik woon op loopafstand van mijn werk, anders is het te ver fietsen.
Ik woon op fietsafstand van mijn werk, anders kan ik mijn auto niet betalen.
Terminologie is een moeilijk woord voor een geheel van moeilijke woorden.
Eén wijze kan meer irritatie wekken dan vele dwazen kunnen verdragen.
De kortste weg van A naar B is nog altijd niet langer dan strikt noodzakelijk.
Kennis begint bij het ophouden met zoeken naar het begin ervan.
Pieter Vreugdenhil
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Rappoëzie redt de dichtkunst
De Nederlandse poëzie maakt momenteel een interessante ontwikkeling door. Hoewel
een grote groep jonge dichters de traditionele dichtkunst voortzet, signaleren andere
dichters de bedenkelijke status van de poëzie in Nederland: zij is vergrijsd, star en
traditioneel, en spreekt jongeren niet (meer) aan. De tweede groep dichters ging
putten uit andere bronnen om de poëzie een frisse impuls te geven. De hiphop,
voortgekomen uit de uit de Amerikaanse, zwarte onderklasse, bleek uitkomst te
bieden. De twee verschillende kunst/cultuurvormen gingen samenwerken, de rappoëzie
werd geboren. Successen volgden elkaar op. Rapdichters staan tegenwoordig op het
programma van ieder gerenommeerd literair festival, waar ze hun poëzie op
onconventionele wijze ten gehore brengen, ondersteund door theater of (pop)muziek.
Traditionele dichters krijgen concurrentie van een nieuwe generatie die haar
onderwerpen verder zoekt dan in de gebruikelijke hoeken, en die de oorspronkelijke
regels van de poëzie, bedacht en ontwikkeld door met name de blanke Nederlandse
elite, wil uitbreiden met invloeden uit andere disciplines, uit andere landen en andere
klassen.

Wegblijven
In de ‘Cultuurnota 1997-2000, Pantser of ruggengraat?’ staat de volgende definitie
van jeugdcultuur: ‘Naast uitingen op het gebied van beeldende kunst, theater, letteren,
drama, dans, muziek en audiovisuele kunst ook rituelen, taalgebruik, vormen van
sport, coderingen, gewoonten, modes, muziek en kledingvoorkeuren die samenhangen
met en te herleiden zijn naar levensfase en leeftijd.’
Die definitie van jeugdcultuur leidt tot een aardige confrontatie met de traditionele
dichtkunst. Poëzie wordt geproduceerd door een dichter. Meestal individueel.
Gedichten zijn te lezen in bundels: meestal één gedicht per pagina. Gedichten zijn
te beluisteren tijdens voordrachten op literaire avonden.
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De dichter staat op het podium en draagt zijn gedicht voor. De luisteraar hoort stil
te zijn wanneer er een gedicht voorgelezen wordt en het liefst serieus en instemmend
te knikken. Het applaus hoort bescheiden te zijn. Behalve het innemende knikje bij
de ontvangst van applaus en de rustige tred richting spreekgestoelte wordt de dichter
geacht zich niet teveel fysiek in te spannen. Van modes en kledingvoorschriften is
geen sprake.
Wie deze ongenuanceerde maar over het algemeen ware karakterschets van poëzie
leest, zal het niet verbazen dat jong publiek massaal wegblijft. Jongeren willen
eigentijdse vormgeving, willen beweging en geluiden, willen dynamiek en vrijheid,
willen hun eigen taalgebruik terug zien en horen, willen teksten die aansluiten bij
hún belevingswereld zodat ze er een mening over kunnen vormen, willen deze mening
kunnen uitdragen, op hún manier, in hún decor, met hún codes.
Dit vinden jongeren wel in de popmuziek, die dan ook vanaf het prilste begin door
hen is omarmd. De energie en de teksten sluiten aan bij hun belevingswereld. Geen
enkele andere expressievorm draagt op zo'n directe wijze, onafhankelijk van taal,
informatie uit andere culturen over. Door de aandacht die pop geeft aan uiterlijke
stijl, speelt muziek een hoofdrol in de constructie van een eigen identiteit. Ook een
stijl als hiphop kan deze functie vervullen, juist door haar rol als drager van
betekenisvolle boodschappen, waarbij de felle rapteksten verwijzen naar de eigen
identiteit.

Witregels
In de discussie over de samensmelting van rap en poëzie duikt telkens het verwijt
op dat de inhoud van rapteksten inferieur is aan die van poëzie. Merkwaardig is dat
nergens de regels omtrent de inhoud van poëtische teksten in het algemeen vermeld
staan. Wat gevestigde poëzie als vorm behelst is daarentegen helder. Witregels,
gebrek aan interpunctie, een centrale plaats van het gedicht op de pagina, doorlopende
zinnen, alliteratie, enzovoort kenmerken een gedicht en maken zelfs dat een
willekeurige tekst in deze vorm geschreven per direct de status van ‘een gedicht’
krijgt.
Dit is een vastgeroest beeld van een ooit beweeglijk verschijnsel. Eeuwenlang is
poëzie met name oraal ten gehore gebracht. Keltische barden, middeleeuwse
minstrelen, maar ook Afrikaanse Griots hadden de taak didactische, verhalende
poëzie te brengen op een aantrekkelijke wijze, waarbij het gebruik van theater en
muziek niet geschuwd werd. In de achttiende eeuw werd de educatieve functie van
poëzie onder invloed van de Romantiek grotendeels vervangen door een meer
persoonlijke en emotionele dichtstijl. In de negentiende eeuw wisselden de nieuwe
literatuuropvattingen elkaar steeds sneller af. Er ontwikkelde zich een realistische
stroming die juist nauwkeurigheid en objectiviteit in de literatuur terug wilde zien.
In de twintigste eeuw zette de pluriformering zich voort. In deze eeuw komt er een
hernieuwde belangstelling voor de wijze waarop de gedichten ten gehore gebracht
werden. Grote dichters als Majakovski, Dylan Thomas, Ezra Pound en Federico
Garcia Lorca zijn dan ook te beschouwen als voordrachtskunstenaars. Zij brachten
met hun voordrachten de poëzie dichter bij het volk. Ook de Beat Generation, onder
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aanvoering van Allen Ginsberg, heeft een grote invloed gehad. Een nieuwe, vrije
poëzie verspreidde zich razendsnel, en dichters over de hele wereld werden er door
beïnvloed.
Dat de literaire wereld zo geschokt reageert op de mengeling van disciplines, op
de experimentele samenwerking van rap en poëzie, lijkt op onwetendheid te duiden.
Of in ieder geval op het negeren van het verleden en de traditie. Het is vooral een
kwestie van opnieuw wennen aan oude vormen. Dankzij goede voordracht kan de
poëzie een publiek bereiken dat bij de schriftelijke vorm al lang is afgehaakt.
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Bastion
Over de nieuwe uitingsvormen heeft Serge van Duijnhoven het in zijn essay ‘Het
offensief der zinnen, poëzie rap, taal en ontbinding’. Hij stelt dat de afgelopen
decennia diverse pioniers hebben geëxperimenteerd met nieuwe combinaties van
muziek, elektronische middelen en het gesproken woord. Zo is er het roemruchte
dichterscollectief The Last Poets, rapper Ice-T, en de Beat Generation.
De Beat Generation heeft zich allengs gewild of ongewild toegang verworven tot
de canon van literatuur. Van Duijnhoven stelt vast dat dit in Nederland zeker niet
het geval is bij de meeste uitingen op het snijvlak van poëzie en muziek. ‘De literaire
garde heeft zich teruggetrokken in haar orthodoxe bastion waar het evangelie streng
wordt beleden en nageleefd.’ Het grootste probleem lijken de dichters zelf, die zich
al maar verder terug lijken te trekken in een kleine, elitaire kring. Terwijl andere
kunstvormen juist een ontwikkeling doormaken van profanisering en de scheiding
tussen hoge en lage kunst steeds kleiner wordt, nestelt de poëzie zich in een ivoren
toren. Daarom heeft de poëzie het voor zichzelf uiterst moeilijk gemaakt nog
aansluiting te vinden bij een jong publiek.
Volgens Van Duijnhoven weten veel literaire recensenten ook niet goed wat ze
aanmoeten met de rap-poëzie. Er blijkt een kloof te bestaan tussen wat de literaire
kritiek bestempelt als waardevolle literatuur, en het werk van de schrijvers en dichters
waar het jongere publiek op afkomt. Hij pleit voor een overbrugging van die kloof
door een andere benadering van het gesproken woord: opener, toleranter en meer
onbevangen.
De criteria voor poëzie zijn moeilijk te definiëren. Toch schrijft de gevestigde
orde over ‘wat mag en niet mag in de poëzie’ (Herman de Coninck in De Morgen
van 6 maart '97) of over ‘de enige poëzie die “poëzie” mag heten’ (Bert van Weenen
in Trouw van 10 januari '97). Ook uit de nominaties voor de belangrijkste
poëzieprijzen blijkt dat afwijkende poëzie van jonge dichters nog weinig gewaardeerd
wordt. Kortom, de geldende criteria zijn beperkt en worden in stand gehouden door
een selecte kring recensenten en dichters, die vaak ook in de jury's zetelen. Eenvoud
is bijvoorbeeld een verwijt dat rapteksten vaak treft. Het zou duiden op inferieure
kwaliteit. Maar kunnen literaire teksten soms niet juist heel eenvoudig zijn? Degenen
die samenwerking als verkrachting van de kunst zien, wijzen in de eerste plaats op
de erbarmelijke kwaliteit van de rapteksten. Ze horen in de teksten slechts een
discriminerende, antisemitische, vrouwonvriendelijke en grove inhoud (Public
Enemy), door schreeuwende negers op agressieve wijze in de camera gebruld.
Net zo goed als slechte poëzie bestaat er slechte rap. Er bestaat echter wel degelijk
een vorm van rappoëzie waarin men kwaliteit kan ontdekken, hoe moeilijk de criteria
daarvoor ook te definiëren zijn. Rappers voegen woorden samen of korten ze in om
tot het gewenste rijmeffect te komen. Het verlengen of verkorten van woorden dient
voor een synchroon verloop met de beat. Zij die de samenwerking tussen rap en
poëzie als verrijking beschouwen, wijzen op de overeenkomstige ingrediënten van
de beide cultuurvormen. Gebruik van bijvoorbeeld neologismen, metrum, afkortingen.
Rap kan dezelfde eigenschappen bezitten die enkel aan hoge kunst (poëzie) toegekend
worden: complexiteit, intertextualiteit, ambivalentie, experiment, enzovoort. Het
door Gerrit Komrij geschreven voorwoord van de bundel ‘rappoëzie’ Double talk
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too is een goed voorbeeld van een poging de poëzie te openen. ‘Rap redt poëzie door
mond op mond beademing,’ aldus Komrij.
Serge van Duijnhoven en Olaf Zwetsloot vinden dat ook. Hoge en lage cultuur
trekken steeds meer naar elkaar toe. Opvallend vinden ze dat de poëzie pas recentelijk
mee is gaan doen met deze tendens, en zich
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tot voor enige jaren afzijdig hield van experimenten. Zij wijten deze starheid aan de
dichters zelf, die zich volgens hen prima voelden in hun kleine, elitaire kring.
‘In Nederland is wat poëzie betreft absoluut nog sprake van een
klassenmaatschappij: een scheiding tussen elite en volk, tussen de officiële literatuur
en de orale traditie. Gelukkig naderen muziek en poëzie steeds meer in elkaars
richting.’ Zij bepleiten de samenwerking, die zowel de poëzie weer fris en
aantrekkelijk zou maken, en de rap op een serieuzer en hoger plan brengen. Van
Duijnhoven geeft zelf het goede voorbeeld. Samen met DJ Dano brengt de dichter
sinds enkele jaren zijn werk ten tonele. Dit jaar stond hij zelfs op het programma van
De Nacht van de Poëzie, hét bolwerk van de gevestigde dichtkunst. Hij vindt dat
rappers zowel wat hun onderwerpskeuze als hun vocabulaire betreft een verfrissing
zijn voor de Nederlandse taal. Rappers dichten over zaken die in poëzie maar weinig
aan bod komen: ze dichten in een modern straatstaccato op een rauwe, directe manier
over prostitutie, criminaliteit, betonnen buitenwijken, werkloosheid, racisme en
dergelijke. ‘Ze nemen je mee naar een nog altijd braakliggend terrein in de
Nederlandse letteren, waar het keurige dichtersvolk zich nauwelijks durft te vertonen.’

Elite
Door de globalisering hebben allerlei cultuurvormen zich mondiaal verspreid en
nationale culturen beïnvloed, wat een postmodernistische mengelmoes aan stijlen
heeft opgeleverd. Zo is het mogelijk dat een stroming uit de Amerikaanse
massacultuur zich is gaan mengen met een Nederlandse blanke elite-cultuur - de
poëzie. Nu rappoëzie zich vertoont op festivals, blijkt hoe positief de samenwerking
ontvangen wordt, hoewel het nog te vroeg is om uitspraken te doen over de invloed
van het nieuwe genre op de belangstelling van de jeugd voor poëzie. De angst dat
de poëzie haar autonomie zal verliezen lijkt overtrokken. Een grote groep jonge
dichters gaat nog op traditionele wijze door, zonder hun werk te willen combineren
met dat van kunstenaars uit andere disciplines. Als er al reden is bang te zijn voor
vervlakking, is er in elk geval nog een reservaat dat aan de conventies vasthoudt.
Dat rappoëzie leeft, geeft aan dat een interdisciplinaire samenwerking niet alleen
een spannend experiment is, maar ook nog eens positief kan uitwerken voor de poëzie
in het algemeen. Het zal nog wel de nodige discussie vergen voor de rappoëzie haar
opmars kan maken naar het erepodium van de cultuur, maar in elk geval is het de
voor de Nederlandstalige dichtkunst de beste optie om aansluiting te zoeken bij een
jonger publiek. Dit is sterk geneigd poëzie als stoffig, saai en vervelend te betitelen,
nog voor er goed notie van genomen te hebben. Als rap ook als een vorm van poëzie
beleefd mag worden, zal aan deze vooroordelen allicht wat minder rigoureus
vastgehouden worden. Dat rappoëzie door de gevestigde cultuur nog altijd met
wantrouwen tegemoet getreden wordt, geeft vooral aan dat de zelfbenoemde
cultuurhoeders hun positie bedreigd zien en de toenadering tot een populaire cultuur
beschouwen als een verwording van hun status. Gelukkig leert de geschiedenis dat
jongere generaties doorgaans over de langste adem beschikken.
Heleen Groenendijk en Mariette van Muijen
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Mama!!!
Qst.

Ik weet niet waar ik ben, maar ik heb het niet naar mijn zin. Het wemelt hier namelijk
van de zwangere vrouwen. Sommige mensen hebben een fobie voor spinnen,
kakkerlakken of ander soort ongedierte. Die mensen zijn raar, die moeten een dokter
zien. Of beter nog: een psychiater. Ik ben bang voor zwangere vrouwen. Ik heb een
fobie voor dikke buiken.
Zwangere vrouwen zijn immers lomp, irritant en zij stinken vaak ook nog. Ik loop
er bij het zien van zo'n gevaarte terstond met een wijde boog omheen. Dat vind ik
normaal, een ieder die dat niet doet lijdt aan een ongeneeslijke geestesziekte.
Ik weet dus niet waar ik ben, maar ik heb het in ieder geval niet naar mijn zin.
Overal waar ik kijk, zie ik van die enge zwangere vrouwen. Voor elke voordeur,
naast elke lantaarnpaal, op elke straathoek. Focking overal waar ik kijk word ik lastig
gevallen door dikke buiken.
Zwangere vrouwen zouden op de bon moeten en een straf moeten krijgen. Het
moet wel een leerstraf

zijn. Ze moeten er namelijk iets van opsteken. Maar het mag ook niet te moeilijk
zijn, want dan snappen ze het weer niet. Immers zwangere vrouwen kun je niet alleen
herkennen aan hun dikke buik, maar ook aan hun domme kop. Dus laten we het
lekker simpel houden, net als op de basisschool: gewoon overschrijven. ‘Ik ben
ongeëvenaard stom, want ik ben zwanger geraakt door te vergeten de pil te slikken,
maar eigenlijk kan ik daar bijzonder weinig aan doen, want dat komt door mijn
aangeboren domheid en nu mag ik straks de godganse dag poepluiers verschonen,
borstvoeding geven en dat soort ongein, o o o en dadelijk loopt die slimme man van
me ook
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nog eens weg, omdat hij geen zin heeft in dat stinkgedoe met die baby en geef hem
eens ongelijk!’ En die zin dan tienduizend keer. Het mag ook weer niet te zwaar zijn,
ze zijn immers zwanger. Simpel, maar doeltreffend.
Ik ben een miskend genie. Ik ben ook een sterke jongen, ik kan best tegen een
stootje, maar tegen een legertje zwangere vrouwen ben ik gewoon niet opgewassen.
Ik ga steeds harder lopen, mijn hart gaat nu als een gek te keer alsof ik in de engste
horrorfilm aller tijden terecht ben gekomen. Ik ben ontzettend bang, ik gil en
schreeuw, maar niemand komt mij te hulp, niemand doet wat. Ik raak in paniek, ik
weet niet wat ik moet doen en al die akelige vrouwen komen maar op mij af.
Ik krijg jeuk, ook dat nog, ik ben allergisch voor zwangere vrouwen. Mijn haar
begint uit te vallen. Mijn ogen worden rood. Ik krijg een bloedneus. Ik heb nog nooit
van mijn leven een bloedneus gehad. Mijn lichaam

heeft de Algehele Noodtoestand afgekondigd. Ik zie overal bloed en zwangere
vrouwen. Jezus-. Er bevalt er een. Nog meer bloed en ook nog gekrijs. Ik weet niet
waar ik ben, ik weet niet waar ik ben, maar ik heb het in ieder geval niet naar mijn
zin.
Kinderen, baby's en moeders. Monsters zijn het. Mij is verteld van bloemetjes en
bijtjes en ooievaars. Ik val helemaal uit elkaar, ik verlies nu ook een been. Er gaat
een kind mee spelen. Hij stopt het in zijn mond. Dom kind. Dit gaat niet goed. Ik
heb verloren, ik geef op. Genade, alsjeblieft. Houd op! Welke manisch-depressieve
lul verzint dit nou? Welke zieke geest?
‘Rustig Richard,’ hoor ik, ‘rustig het is maar een droom.’ Het is mijn moeder.
Tenminste dat heeft ze mij geprobeerd wijs te maken. Toen ik twee was heeft ze al
geprobeerd mij te bedriegen. Ik moest mama zeggen. Mama moest en zou ik zeggen.
Je kunt de pot op! Dat zei ik.
Ik kom niet uit een buik, kan niet, onmogelijk. Op een dag was ik
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er gewoon. Stond ik voor een deur en belde ik aan. Er deed een vrouw open die er
toen nog wel uitzag en ik liep naar binnen. Uit het niets kwam ik. Zoals de eerste
mens. Ik kan me helemaal niets herinneren van sperma, eierstokje of vruchtwater,
laat staan bevalling. De ene dag was ik er niet en de volgende dag wel. Vraag me
niet hoe.
Dat zullen we ook niet doen hoor Richard. Hij heeft nu wel lang genoeg
gefilosofeerd over zijn nutteloze bestaan alhier tussen allemaal zwangere vrouwen.
Om dit verhaal nog enigszins interessant te houden, betrekken we er een mooie vrouw
bij, dat werkt altijd.
We slaan nu zestien jaar over

in het leven van onze Risjaar. Hij ziet de vrouw van zijn leven, we pakken het daar
op:
Ritshirt zit in zijn mooie Mercedes en heeft mooie muziek opstaan. Hij heeft zijn
mooie blouse aan en het is ook nog mooi weer vandaag en dan ziet hij iets lopen.
Uit

het niets steekt een mooie vrouw over. Deze vrouw heeft rood haar. Zijn mond valt
open, hij laat de koppeling los en zijn motor slaat af. O wat dom van Richard. Hij
weet even niet waar hij is, maar hij heeft het wel naar zijn zin.
Zelden heeft hij zo'n mooie vrouw gezien. Nog nooit! Dit hier, dit is De
Allermooiste Vrouw Van De Hele Wereld. Of misschien komt ze van een hele andere
planeet, zo mooi is ze. Hier zijn er maar een of twee van op de hele wereld. Spreekt
zij mijn taal? Ze moet van een ander deel van de wereld komen. Dit is liefde op het
eerste gezicht. Deze liefde wordt instrumentaal begeleid
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door getoeter, geschreeuw en gevloek. En gedirigeerd door middelvingers. Maar
alles is onder controle. Risjaar doet de deur open en de mevrouw met het rode haar
komt naast hem zitten.
Hij rijdt voorzichtig weg en luistert waar hij naartoe moet. Hij stopt na een half
uur voor een schoolplein. Hoe kan het ook anders: basisschool De Ooievaar. Mama
stapt uit en er komt een klein ding op de auto afhuppelen. Aangezien Ritshirt in de
Mercedes SLK 320 cabrio rijdt, is er achterin geen plek voor het meisje. Normaal
gesproken

begint onze Richard onmiddellijk te hyperventileren bij het zien van kinderen en
spontaan over ze heen te vomeren als ze naast hem gaan zitten, maar Richard begrijpt
ook wel dat dat niet kan in het bijzijn van de mooiste vrouw en beheerst zich dus.
‘Hallo ik heet Elodie, hoe heet jij?’ ‘Ik heet Richard.’ ‘Mama, hoe komt Richard
aan zo'n mooie auto?’ Lachen hè, zo'n kind. ‘Ik zal jou vertellen hoe ik aan zo'n
mooie auto kom als jij vertelt hoe jij aan zo'n mooie moeder komt.’ Het valt even
stil in de auto. Zelden heeft Richard een kind zo dom zien kijken. Elodie heeft haar
mond wijd open. Nu heeft Richard zijn Mercedes niet te danken aan zijn
werkzaamheden als pedagoog, maar hij beseft toch aardig snel dat het kind de vraag
niet helemaal heeft begrepen. Samen met vrouw en kind trekt hij op van nul tot
honderd in vijf komma acht seconden in de bebouwde kom. Terwijl hij dat doet gaat
de zon onder.
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Jan de Bas
Wat nu?
‘Wat nu?’ zei de
vrouw tegen de
man. ‘Ja, wat nu?’
dacht de man en
hij zei wat hij
dacht, maar verzweeg
wat hij vond. Wat
hij vond, dacht hij
nu, vond hij niets,
dus hij zei wat
hij dacht. ‘Ja, wat
nu?’ zei hij toen.

C'est la vie
Man kijkt naar vrouw,
vrouw let op kind,
kind ziet de hond,
hond kijkt naar kat,
kat loert op muis,
muis kijkt naar brood.
Brood ziet de muis,
muis kijkt naar kat,
kat let op hond,
hond ziet het kind,
kind kijkt naar vrouw,
vrouw ziet de man.
Parijs 4 juni 1999

Happy end
‘Waar wil je wonen?’
vraagt de man.
‘Waar jij maar wilt,’
antwoordt de vrouw.
Zo praten zij nog
jaren door.
Tot op een dag
zij gaan verhuizen.
Zij naar waar zij
gelukkig wordt.
Hij naar waar hij
gelukkig wordt.
Eerst wonen zij
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nog waar zij nu
gelukkig zijn.
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Ballen (het post-Madonnasyndroom)

Christina Vreeswijk
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Vrouwen hebben ook ballen, ze zitten alleen wat hoger. Aldus Joan Jett. Waren er
maar meer vrouwelijke rocksterren die net zo lang doorknokten tot ze echt serieus
genomen worden. Wie de muziekscene een beetje volgt, heeft kunnen constateren
dat sterke vrouwelijke karakters uit de gratie zijn.
Ik vrees dat het post-Madonna syndroom aan het toeslaan is. Sinds ons aller heldin
een baby heeft, is ze zichzelf niet meer. Niet meer die arrogantie, niet meer die
ironische blik in de ogen tijdens interviews, die waarschuwing: ik ben hier de baas.
Annie Lennox en Cyndi Lauper zijn van vroeger, Salt 'n Pepa doen het rustig aan,
alleen Courtney Love en Polly Harvey komen af en toe voorbijzetten. En op het
literaire front is het ook ijselijk stil sinds Rita Mae Brown, Fay Weldon en Donna
Tartt.
Ondertussen moeten we het doen met hitsige r&b-zangeresjes, die een grote bek
opzetten om zich de macho's van het lijf te houden. Dat heeft met ballen niets te
maken. Dat is gewoon seksuele chantage van viswijven zoals ze al sinds
mensenheugenis in kluchten figureren. Zo krijg je misschien wel je zin, maar je
dwingt geen respect af.
Het is natuurlijk allemaal de schuld van de Spice Girls. Hun girl power verschilt
weinig van wat iedere bakvis sinds Doris Day wil: eerst nog gezellig wat rondhangen
en daarna een vent met alles erop en eraan. Niks mis met burgerlijke truttigheid,
hoor, maar presenteer het niet als een nieuwe feministische golf.
Oeps, vies woord. Feminisme is definitely uncool. De volgende citaten heb ik uit
kranten en tijdschriften bij elkaar geknipt. ‘Ik wil niet dat ik een functie krijg, alleen
maar omdat ik een vrouw ben.’ ‘De tijd dat je je als vrouw extra waar moest maken,
is toch voorbij.’ ‘Ik wil erkenning krijgen als individu, niet als vrouw.’
Zeg, wat is dat voor gezapigheid? Hallo daar, Jobbie Spice, wat is er zo
vanzelfsprekend? Dat recht om serieus genomen te worden, daar is hard voor
gevochten, dat is geen cadeautje waar je leuk mee mag spelen. Wat is er in vredesnaam
met de agressie gebeurd? Waar zijn de vrouwen die wild om zich heen slaan? Ze
zijn er niet. In plaats daarvan wordt er gezeurd over een glazen plafond waar vrouwen
maar niet doorheen komen. Nee, vind je het gek, als je verwacht dat je alles
toegeworpen krijgt. Geknokt moet er worden, geklauwd, gebeten en vals gespeeld.
Want voor je het weet, zijn de verworvenheden verkwanseld door gedweeë
zangeressen, futloze carrièrejaagsters en schrijfsters die triomfen vieren met boeken
over hun afhankelijkheid van mannen en ander kwetsbaarheidsgezever. Vooral dat
laatste vind ik erg. Die ene keer dat ik de stapel met ingezonden werk voor Passionate
heb doorgenomen, viel mij op dat er onder de mannen weliswaar veel
pseudo-karaktertjes en poseurs zitten, maar dat het met de vrouwen helemaal droevig
gesteld is. Show some guts, dammit.
Beeldvorming, dames, daar gaat het om, karakter, persoonlijkheid. Madonna, sta
ons meiden bij in deze moeilijke tijden. Breng dat kind naar de lommerd en doe ons
nog één keer voor hoe het moet. Hoe je de top bereikt door meedogenloos te zijn.
Hoe je mannen uitlacht zonder dat ze wraak durven te nemen. Hoe je seks als
machtsinstrument gebruikt en niet als ruilmiddel. Hoe je ballen toont in plaats van
siliconen.
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P.O.S.T.
De schone letteren
‘In de huidige tijd zijn er geen werkelijke literaire stromingen, er zijn hoogstens
trends die af- en aanwaaien,’ stelde Erik Brus in het lustrumnummer van uw blad,
waarna hij zich vertwijfeld afvroeg: ‘Waar moet je je dan als redactie tegen afzetten?’
Tegen het ‘klassieke’ literaire tijdschrift, besloot u en daarvan gewaagde Giel van
Strien in het artikel ‘Tijdschrift voor de nieuwe letteren’ in hetzelfde lustrumnummer.
Ironisch genoeg doet het concept voor dat Tijdschrift voor de nieuwe letteren sterk
denken aan De Hollandsche Spectator van Justus van Effen, een bij uitstek klassiek
literair periodiek dat ruim 260 jaar geleden al aandacht schonk aan onderwerpen die
slechts zijdelings, of zelfs helemaal niets met de schone letteren van doen hadden.
Kortom: terug naar start. En: u ontvangt geen duizend gulden! Want geachte redactie,
uiteraard gaat de subsidiekraan voor u dicht. Pot! Een blad dat aandacht schenkt aan
onderwerpen die slechts zijdelings, of zelfs helemaal niets met de schone letteren
van doen hebben, komt immers al gauw in het vaarwater van de commerciële bladen
terecht. En dat die aan concurrentievervalsing een broertje dood hebben is evident.
U zult dus zélf op de commerciële toer moeten gaan. En ik vrees dat u daarmee reeds
begonnen bent. Want wat trof ik behalve de voornoemde artikelen ook nog in uw
lustrumnummer aan... De elementaire regels van de goede smaak! Regels? Wetten!
Zus mag niet, zo is taboe... Zijn de bijdragen die u zoal ontvangt werkelijk zo slecht?
Het is verdulleme alsof ik Justus van Effen hoor! ‘Hoe kunje 't toch zo krom krygen,
myn lieve Correspondentjes,’ beklaagde hij zich op 26 mei 1733: ‘Tragt eindelyk
kennis genoeg te krygen, om van uwe eige onkunde eenig begrip te erlangen.’ Thans
staat hij zélf te boek als een krabbelaar. En het is zeer de vraag of zijn lieve
correspondentjes inderdaad zo krom schreven als hij beweerde. Waarschijnlijk
schreven ze gewoon anders dan het publiek van De Hollandsche Spectator gewend
was. U moet rekenen, ook De Hollandsche Spectator was een commercieel periodiek:
goede smaak, dat was de smaak van het publiek. En dat is nog steeds niet veranderd.
Integendeel. Van tijd tot tijd worden ‘uw’ regels van de goede smaak gedebiteerd
door vertegenwoordigers van het literaire bedrijf, en wel wanneer de bijdragen die
zij zoal ontvangen te veel gaan afwijken van wat er met succes in de markt wordt
gezet: risicoloze boekenclubpulp die bij het publiek zozeer in de smaak valt dat er
van de bestsellers niet minder dan tienduizenden stuks over de toonbank gaan. Is dit
geen ‘werkelijke literaire stroming’, mijnheer Brus? Godallemachtig, wat snak ik
naar een boek waarin een hoofdpersoon, genaamd Name, op een vrijdag de dertiende
wakker wordt, opstaat, uit het raam kijkt, door het zien van maan en de sterren
onwillekeurig moet denken aan ‘de eerste keer’, daarvan prompt aan het menstrueren
slaat, uitglijdt en uit het raam valt. Dit alles uiteraard rijmend beschreven, in een mix
van Oudnederlands en neologismen en eindigend met het beletselteken. Maar zo'n
boek zal nooit worden uitgeven. Omdat het literaire bedrijf van onder tot boven
vercommercialiseerd is. Dat wil zeggen: op een enkele, unieke uitzondering na! Want
een handjevol literaire periodieken kan dankzij subsidie nog laten zien dat er méér
bestaat dan de main-stream alleen. Zich er tegen afzetten. Tegen de stroom oproeien.
Gepassioneerd gebruik maken van de - wie weet helpt een marketing-term - unique
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selling proposition van het gesubsidieerde literaire periodiek. Drijft u nog steeds
liever met de stroom mee? In een zinkend schip dat Tijdschrift voor de nieuwe letteren
heet? In dat geval: vaarwel!
Frans H. Venema
Leeuwarden
P.S. Ondanks mijn kritiek: van harte gefeliciteerd met uw lustrum!
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Mohikaner Uitzicht
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Alsof ik nooit anders had gedaan wrikte ik met een lange metalen lat het slot van het
autoportier open. Een fluitje van een cent, helemaal met de metalen lat die ik ergens
op een politiebureau in een kast met in beslag genomen voorwerpen had gevonden,
tussen stiletto's, werpsterren en andere attributen die nergens meer goed voor waren.
Voor die tijd tikte ik altijd het portierraam in, maar dan moest ik met een open raam
rondrijden. Daar werd ik alleen maar verkouden van, dus het was beter om de lat te
gebruiken. Nog beter was het om in een huis naar autosleutels te zoeken en die dan
op de auto's in de straat te proberen. Meestal had ik de bijpassende auto vrij snel
gevonden, maar met de lat was ik ondertussen zo handig geworden dat ik de auto
binnen een halve minuut aan de praat had.
Dit keer had ik een zilverkleurige Audi 80 diesel te pakken. Mijn buurman had er
vroeger precies zo één, maar dan een groene. Mijn buurman was kleurenblind en hij
kocht altijd auto's in een kleur die hij niet kon zien: rood of groen. Misschien was
de kleur die hij zag wel veel mooier dan dat groen en rood van ons, tenminste dat
dacht ik telkens wanneer hij met een aanwinst kwam aanzetten waarvan hij zelf niet
eens wist hoe die eruit zag. Ik had hem wel eens gevraagd hoe het zat, maar hij heeft
het me nooit echt goed kunnen uitleggen.
De reden waarom ik de Audi had uitgekozen had echter niets met mijn buurman
te maken, mijn keuze was pure willekeur. Ik brak gewoon een hele serie auto's open
en controleerde hoeveel brandstof er in de tank zat. Met de Audi had ik geluk, de
dieselmeter gaf een tot de nok toe gevulde tank aan. Bovendien zat in het dashboard
een cd-speler met het frontje er nog op. Hoezo geluk? Ik drukte op ‘eject’, bekeek
het schijfje en wierp het op de achterbank. Uit mijn rugzak haalde ik een cd van
mezelf en stak die in de speler. Even later scheurde ik er luid meezingend met mijn
nieuwe bolide vandoor.
Waar zou ik dit keer eens heen gaan? Ik had wel zin om te zwemmen en lekker in
de zon op het strand te liggen, maar dat was weer zo'n mijl op zeven. In mijn agenda
hield ik bij welke datum het was en als ik dat goed en consequent had gedaan (ik
wist dat ik af en toe een dag had gemist, vooral in het begin toen mijn hoofd omliep
en ik nogal verward was) dan was het nu begin mei, dus nog te koud om in de
Noordzee te zwemmen. Ik hield sowieso niet van de Noordzee, liever ging ik in de
buurt van Bordeaux in de Atlantische Oceaan zwemmen. Dat was wel gevaarlijk,
want er waren geen strandwachten meer die waarschuwden voor stromingen die je
zo de zee in sleurden. Toch had ik weinig moeite om een keuze te maken: op naar
Bordeaux!
Zo eenvoudig was het. Ik bedacht een plan, het maakte niet uit hoe buitensporig
of omslachtig het was. Ik kon doen en laten wat ik wilde. In het begin had ik me nog
geremd gevoeld, voelde ik me niet helemaal op mijn gemak, maar vooral het laatste
jaar was alle schroom van me afgevallen. Misschien maakte het me steeds minder
uit of me iets zou overkomen of niet. Misschien was het wel een vorm van fatalisme
en wachtte ik stiekem op mijn dood, verlangde ik er zelfs naar.
Ik was altijd van mening geweest dat zelfmoord verband hield met een bepaald
karakter, maar ik begon steeds meer te beseffen dat er omstandigheden waren
waartegen zelfs het sterkste en meest stabiele karakter niet opgewassen is. Het was
alleen zaak om het niet zover te laten komen en te blijven vechten. Net zolang tot ik
er letterlijk en figuurlijk bij neer zou vallen.
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Op het parkeerterrein van een supermarkt stopte ik bij de ingang, zette de motor uit
en haalde een revolver met okselholster uit mijn rugzak. Het was een dienstwapen
die ik net als de metalen lat op een politiebureau gevonden had. Ik deed de holster
aan en controleerde net als in een slechte politiefilm de munitieclip van de revolver.
Op veilige afstand van één van de grote glazen puien van de supermarkt ontgrendelde
ik het wapen en richtte schuin omhoog op het glas. Uit ervaring wist ik dat wanneer
de baan van de kogel haaks op het glasvlak stond, dit hoogstens een gat met een
flinke ster tot gevolg had. Stond het glas een beetje los in de sponning, dan kon de
kogel zelfs afketsen, dus richtte ik altijd schuin omhoog of schuin
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omlaag. Op die manier spatte het glas in kleine stukjes uit elkaar.
Met één oog dichtgeknepen drukte ik af. Een geweldige knal verbrak de stilte.
Tientallen vogels stoven schel kwetterend op. Ook voor mij was het geweld van het
schot nog altijd een schok. Ik deed de revolver in de holster en haalde voorzichtig
de stukken glas weg die na het schot in de sponning waren blijven hangen.
Behoedzaam klom ik door het kale venster de supermarkt binnen. Bij de kassa's nam
ik een plastic draagtas weg en liep daarmee naar het schap met conserven. Zonder
al te grote voorkeur laadde ik de tas vol met verschillende blikken soep, pasta en
fruit. Daarna haalde ik een tweede tas en vulde die bij een ander schap met flessen
sterke drank. Ik klom met aan elke hand een loodzware tas weer door het venster
naar buiten.
Vanuit mijn linker ooghoek zag ik iets op me afvliegen. In een reflex tolde ik om
mijn as en zwaaide de tas met drank afwerend omhoog. Ik raakte nog wel wat, maar
toch knalde er iets met zo'n kracht tegen me op dat ik omver werd geslagen. Voor
ik het wist lag ik languit op de grond, de revolver al in mijn hand. In paniek vuurde
ik wild op de schim die vlak naast me was terechtgekomen en een hoog jankend
geluid uitstootte. Onbeheerst schoot ik de munitieclip leeg, en toen pas was ik in
staat om op te staan en te bekijken wat me had aangevallen. Een pikzwarte, ruwharige
bouvier lag met een gebroken fles Stolygnaya in zijn zij en met zijn tong schuin uit
zijn bek in een steeds grotere krans van bloed. Hij was dood. Ondanks mijn blinde
paniek waren alle kogels in zijn kop terechtgekomen zodat het leek alsof zijn schedel
was weggeblazen.
Met een overspannen hartslag wankelde ik naar de Audi en graaide met trillende
handen een clip uit mijn rugzak. Als er één was konden er meer in de buurt zijn. Ik
herlaadde het wapen en ging hijgend de supermarkt binnen waar ik gehaast een
nieuwe plastic tas met drank vulde. Even later nam ik weer plaats achter het stuur.
Andere honden hadden zich gelukkig niet meer laten zien.
‘Arm beest,’ dacht ik terwijl ik een forse slok whisky nam. ‘Arm klote beest.’ Het
dier had me aangevallen en het had me willen doden, maar toch had ik medelijden.
Meestal waren het honden die me aanvielen, maar ook vossen, zwijnen en zelfs
slangen waren al eens zo stom geweest om zich met mijn revolver te willen meten.
Ik had een tijdje een geweer gehad om me te beschermen, maar dat was te onhandig
om steeds met me mee te slepen. Ik vroeg me af of het kaliber van mijn revolver wel
zwaar genoeg was voor het geval ik ooit een beer zou tegenkomen. Ik moest maar
eens op zoek gaan naar een ander wapen, zeker nu ik weer in de zuidelijke gebieden
van Europa ging rondtrekken.
Vol gas reed ik over de snelweg in de richting van Amsterdam. Geconcentreerd
tuurde ik naar buiten, want er kon van alles en nog wat op het wegdek liggen. Van
de karkassen van dode dieren tot complete trucks met opleggers. Bij een tochtje van
een uur kwam ik altijd wel een paar koeien tegen die ik luid toeterend van het asfalt
moest jagen. Meestal waren het koeien, maar ook paarden, geiten en schapen dwaalden
over de snelweg. Paarden waren het gevaarlijkst, want die raakten zo in paniek dat
ze de meest onverwachte bewegingen maakten. Koeien en schapen sjokten
ruimschoots op tijd de berm in en geiten bleven stokstijf staan, maar die stomme
knollen leken wel onder de auto te wíllen komen.
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Ik kende de weg en zonder noemenswaardig oponthoud (een neergestort vliegtuig
blokkeerde twee rijstroken, maar ik kon er over de vluchtstrook probleemloos langs)
nam ik niet veel later de afslag Schiphol. Ik reed over het luchthaventerrein naar de
hangars waar vroeger vliegtuigen onderhouden werden. Alle slagbomen die ik ooit
met geweld had opengemaakt wezen nog steeds fier omhoog en ook alle hekken en
poorten stonden wagenwijd open. Wanneer ik ergens een verandering aanbracht dan
bleef dat zo tot ik er terugkwam. Het deed me dan ook genoegen om de drie Chesna's
nog in dezelfde formatie voor de KLM-hangar te zien staan als ik ze daar zelf had
neergezet. Met de zon blinkend op de vleugels en een dikke zwarte kraai op het
middelste staartroer stonden ze op me te wachten. Het was alweer een tijd-
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je geleden dat ik met ze gevlogen had, maar zo op het eerste gezicht leken ze nog in
prima conditie te zijn.
Opgewonden parkeerde ik de Audi naast de hangar en stapte uit. De zwarte kraai
bleef op het staartroer zitten, me brutaal aanstarend alsof hij zich afvroeg wat dat
vleugelloze tweedimensionale wezen wel niet van plan was. Ik inspecteerde de
toestellen en constateerde een lekke achterband bij de middelste. Ik herinnerde me
dat ik daar eens een harde landing mee had gemaakt. De andere twee hadden geen
zichtbare gebreken.
Altijd wanneer ik gevlogen had zorgde ik ervoor dat ik de toestellen vliegklaar
achterliet. Waarom en voor wat ik zou moeten vluchten wist ik niet, maar toch leek
het me verstandig om de vliegtuigen met een volle tank en een verzorgde motor vlak
bij de startbaan klaar te zetten. Natuurlijk niet op de startbaan, want dan zou ik
moeilijk kunnen landen wanneer ik toevallig van een ander vliegveld kwam
aanvliegen. Ik had geleerd om in scenario's te denken en mijn gedrag aan die scenario's
aan te passen.
Ik opende het deurtje van de linker Chesna en gooide mijn bagage op de achterbank.
Ik keek naar de stand van de zon en besloot dat ik snel moest vertrekken. Ruim voor
het donker wilde ik in Bordeaux zijn, van waaruit ik ook nog naar de kust wilde
rijden. Het was van groot belang dat ik ook de kust nog voor het donker zou bereiken.
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Overdag hield ik het allemaal wel vol, maar als de zon onder ging sprongen alle
angsten die bij daglicht nog onderdrukt konden worden met dubbele kracht uit hun
dwangbuis los. Dan zag ik dingen die er niet waren en wist ik niet meer wat ik moest
geloven. Daarom zorgde ik ervoor dat ik voor het vallen van de nacht stomdronken
was. Mijn dronkenschap kende geen angst en ik viel meestal als een blok in slaap.
Alles was beter dan nog één nacht nuchter te doorwaken. Daarom moest ik op tijd
in Bordeaux zijn en daarom had ik een volle plastic tas met drank bij me.
Ik duwde de gashendel van me af en even later vloog ik over het polderlandschap
dat steeds minder op een polder begon te lijken. Ik keek naar de wolken om me heen
en moest aan het spelletje denken dat ik vroeger met mijn ouders en mijn twee broers
in de auto speelde. Hele sprookjesbossen, disneylanden en dierentuinen trokken aan
onze autoruiten voorbij, maar nu zag ik uitsluitend gezichten. Onbekende gezichten.
Hoewel, heel af en toe verscheen er iets bekends in het wolkendek en ging er een
steek van spijt en vreugde door mijn hart. Van vreugde omdat ik eindelijk weer eens
iemand zag en van spijt omdat ik er nooit meer mee kon praten. Vreemd genoeg
werd ik door dit soort momenten gesterkt en zorgden ze ervoor dat ik doorging. Er
waren nog zoveel dingen die ik wilde beleven. Ik zou het wel redden.
Take Hannessen

Passionate. Jaargang 6

46

de Film (gebaseerd op het Boek)

Jorg Schellekens
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Het is natuurlijk in de eerste plaats lovenswaardig dat er na zoveel jaar eindelijk
serieuze plannen worden gemaakt voor een verfilming van het Boek. Er komt echter
nog heel wat bij kijken voordat deze verfilming van het Boek ook met recht de Film
genoemd mag worden.
Zo is er het probleem van de casting. Het is al eerder gebleken dat het niet eenvoudig
is om de juiste acteur te vinden voor de rol van een personage waar iedereen wel een
eigen beeld van heeft. Het belangrijkste personage van het Boek is ongetwijfeld de
omnipresente figuur God. Nu zou het natuurlijk voor de hand liggen om voor deze
rol alleen van een voice-over gebruik te maken, maar de vraag is of dat door het
moderne publiek, dat spectaculaire films vol speciale effecten zoals Jurassic Park
en Armageddon gewend is niet gezien wordt als een zwaktebod.
Als er voor de rol van God wel een acteur gevraagd wordt, kan men natuurlijk een
Spice Girl kiezen, of iemand als Brad Pitt, om van God een idool voor de jeugd te
maken. Maar de vraag is of de wat oudere fans, en in het geval van God vormen die
toch een vrij grote groep, niet zouden worden afgeschrikt door een dergelijke
rolbezetting. De keuze voor Sean Connery zou voor de hand liggen, ware het niet
dat hij voor veel mensen onlosmakelijk verbonden is met het personage James Bond.
Als hij de rol van God zou gaan spelen dan zou er ongewenste verwarring kunnen
ontstaan tussen het Opperwezen en de vrouwenverslindende Engelse spion.
Ook het bewerken van het originele manuscript zal niet eenvoudig worden. In een
werk als het Boek kun je nou eenmaal niet zomaar passages schrappen. Een integrale
verfilming zou dan ook voor de hand liggen, ware het niet dat het Oude Testament
gedeeltes bevat die er bij een al te expliciete bewerking voor kunnen zorgen dat de
Film een minimum leeftijd van twaalf of zestien jaar krijgt opgelegd van de
filmkeuring. Maar schrappen is geen oplossing want juist deze passages, met
aansprekende onderwerpen als broedermoord en verkrachting, zorgen voor de nodige
variatie binnen de verhaallijn van het Boek.
Het publiek heeft tegenwoordig namelijk ook op het gebied van seks en geweld al
het nodige gezien. De vraag is of de mensen niet teleurgesteld worden als de meeste
uitdagende scène de Goddelijke bevruchting van de maagd Maria is. Dit wil echter
niet zeggen dat alles maar moet kunnen in de verfilming van het Boek.
Een scène over de nooit bewezen bestialiteiten die aan boord van de Ark van Noach
zouden hebben plaatsgevonden zou bijvoorbeeld teveel mensen in het verkeerde
keelgat schieten. Wel zou de stelling dat er bij de openbaring van de tien geboden
aan Mozes door God de nodige natuurlijke psychedelische drugs in het spel waren
in het script verwerkt kunnen worden. Dit zou een mooie uitleg kunnen zijn voor de
af en toe nogal zweverige teksten in het Boek. Aan de andere kant sluit dit de
mogelijkheid uit om te suggereren dat je van de Heilige Geest alleen al high genoeg
wordt.
Er zijn natuurlijk nog vele van dit soort dilemma's te bedenken met betrekking tot
de verfilming van het Boek. Misschien zullen er dan ook verhitte discussies en

Passionate. Jaargang 6

artistieke conflicten ontstaan tijdens de productie van de Film. Maar men moet
bedenken dat het hier om het Boek en dus om een religieuze zaak gaat. En wat
religieuze zaken betreft bestaat er een lange geschiedenis van al dan niet gewapende
conflicten, misdaden tegen de mensheid, terrorisme en meer van dat soort zaken die
het gevolg waren van vaak maar kleine meningsverschillen. Daarmee vergeleken
kan een kleine rel over de rolbezetting van de Film alleen maar voor lief worden
genomen.
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o dichters
kruipers in het waaigat van de windkoning
gemelijke opperhuidse gelijkhebbers
sterrenwichelende bluesgitaristen
afleggers van stervensuren
kadavervogelaars in een verdeeld laagland
fileermesflitsende zondagsfilosofen
rovers van talige hinderlagen
veelstemmige zangers van botsende legers
wegers van jongevrouwenhuid
kuitschietende minnaars van uitgestelde vergetelheid
waarheidbrandschattende vuurvliegpiloten
ik oefen in bescheiden zijn
maar hoe zalig is die o
als een oortje waarin ik woordjes fluister
ook ik ook ik ook ik
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iemand
iemand duurde zijn tijd
en wierp zijn huid af
iemand zaaide woorden
in een braakliggend veld
iemand leerde die uit zijn hoofd
en vergat
iemand zei ik blijf
en vertrok
iemand draaide klokken op
en raakte zijn sleutels kwijt
iemand zag iemand
in de ogen van iemand
iemand draaide zijn rug
naar zich toe
iemand groef een gat
in de schaduwzijde van een berg
iemand ommuurde een hart
en plantte rozen
iemand ontving de wind
in zijn ogen en vloog
iemand trok zanglijnen
in het land van morgen
maar het is
terugschreeuwen
hele uren tellen
in halfslaap
klapwiekend
uit eigen handen vallen

Arnold Jansen op de Haar
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Ten slotte
In zijn Kellendonk-lezing van begin dit jaar pleitte schrijver Marcel Möring voor
een duidelijke scheiding tussen literatuur en werkelijkheid. Möring signaleert een
toegenomen neiging van de kant van lezers en critici om ‘het ware, het echte te zien
in wat de schrijver als pure fictie presenteert’. Het gevolg is dat bij de beoordeling
van boeken allerlei aspecten meegewogen worden die buiten het boek op zich staan:
de persoon van de schrijver, zijn publiekelijk uitgesproken opvattingen, en
maatschappelijke omstandigheden die al dan niet op gespannen voet staan met de
fictieve gebeurtenissen in het boek. Het resultaat is, zoals Möring het verwoordt, een
gewelddadige penetratie van de gesloten wereld van het boek. Een boek behoort naar
zijn mening alleen beoordeeld te worden op strict literaire criteria als vorm, structuur
en stijl - criteria die in zijn ogen niets met de werkelijkheid te maken hebben.
Hoewel nogal wat lezers en recensenten daar anders over denken, is de ‘realistische
literatuur’ volgens Möring tegenwoordig in hoge mate overbodig. Waarom zou hij
een fictief verslag lezen van de actuele werkelijkheid als deze hem al dagelijks via
de media bereikt? ‘Ik wil geen roman die mij het verrotte leven van een
incestslachtoffer in al zijn kale harde werkelijkheid beschrijft. Daarvoor wend ik mij
graag tot de journalistiek.’ Möring verwacht van een roman vorm, melodie, vragen
en geen antwoorden, onzekerheden in plaats van feiten.
Möring gaat er blijkbaar van uit dat journalistiek antwoorden geeft en literatuur
vragen stelt. Daarbij is journalistiek het domein van de werkelijkheid, en literatuur
die van de verbeelding. Hij vergeet dat juist de vermenging van literatuur en
journalistiek geweldige resultaten heeft opgeleverd, al is het niet binnen ons eigen
taalgebied - denk aan Hemingway, Capote, Mailer. Met zijn pleidooi voor een strikte
scheiding tussen de twee lijkt Möring echter een tegenwicht te willen bieden tegen
de kwade ontwikkeling die de lezers en recensenten in
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gang gezet hebben. Zij zijn het immers die met hun bedenkelijke voorkeuren het
gesloten systeem van het boek opengebroken hebben en de werkelijkheid binnen
hebben gelaten.
Merkwaardig aan Mörings betoog is dat hij voorbijgaat aan de verantwoordelijkheid
van de auteurs zelf in de geschetste literaire ontwikkeling. Een auteur als Connie
Palmen, die Möring in zijn betoog nota bene zegt te bewonderen, heeft er een missie
van gemaakt de scheidslijn tussen werkelijkheid en literatuur op te heffen. Aan
literaire aspecten als vorm en structuur, waar Möring juist voor pleit, heeft zij in haar
werk een broertje dood. Haar jongste roman is een vormeloze opeenhoping van
nauwelijks verhulde episodes uit haar persoonlijke leven. Waarbij ze zich bovendien
van uitgekiende marketingstrategieën bedient en zich als een glamour-persoonlijkheid
in de media profileert: precies datgene wat Möring zegt te verafschuwen. Dat het
publiek er in groten getale in trapt, betekent niet dat het publiek aansprakelijk gesteld
kan worden voor een fenomeen als Palmen.
Vreemd is ook Mörings aanname dat het binnenhalen van de actuele werkelijkheid
onvermijdelijk schade toebrengt aan het literaire gehalte van een literair werk. In het
geval van Palmen gaat het niet mis omdat zij haar persoonlijke leven binnenhaalt,
maar omdat zij beroerd schrijft. Möring gaat er wel erg gemakkelijk van uit dat de
onmiddellijke werkelijkheid plat en vormeloos is. Het is aan de schrijver om aan de
werkelijkheid met literaire middelen verdieping en inzicht te geven; niet door zich
erboven te verheffen, maar door er midden in te staan en de realiteit te verhevigen.
Wat mij betreft kan de werkelijkheid in een roman niet alledaags genoeg zijn. Mörings
eigen werk zou er, gekunsteld als het vaak is, beter van worden. Bovendien, wie de
werkelijkheid wil buitensluiten, maakt zich in feite schuldig aan het euvel dat hij
bestrijdt: het aanleggen van criteria die niets met literaire kwaliteit van doen hebben.
Erik Brus
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Over de medewerkers
Thomas van Aalten
('78) is scenarioschrijver van beroep, maar het geld en succes stromen meer toe
met zijn bijbaan als prozaschrijver. ‘Fam.’ is een fragment uit zijn ooit te verschijnen
roman Annex, waarin Toewijding, Genade, Pepsi Coke en Ramses Shaffy een rol
spelen. Wenst eens te schitteren samen met Menno Buch in de sterrenplaybackshow
als The Jesus & Mary Chain.
Jan de Bas
('64) is historicus, docent en dichter. Hij schrijft vooral religieus getinte light verse,
met een grote dosis relativisme. Meest recente publicaties: Artikelen des gedichts over dichters, dichten en gedichten (1997), en De muis die even brulde - de EVP
1981-1991 (1999, diss.). Op dit moment werkt hij aan een boek over Sinterklaas en
de protestanten (in Nederland) 1945-2000.
Raymond Carver
('38-'88) is een van de belangrijkste auteurs uit de naoorlogse Amerikaanse
literatuur. Zijn werk is in meer dan twintig talen vertaald. Enkele jaren geleden werd
een aantal van zijn verhalen verfilmd als Short cuts.
Heleen Groenendijk
('76) studeert cultuurgeschiedenis en cultuureducatie/nieuwe media. Ze stelt
educatieve cd-roms samen m.b.t. taalvaardigheid voor kinderen.
Arnold Jansen op de Haar
('62) publiceerde gedichten in o.a. Maatstaf, Nieuw Wereldtijdschrift en
Zoetermeer. In april 1999 verscheen zijn debuutroman De koning van Tuzla. Is thans
tv-recensent bij De Gelderlander en werkzaam aan een dichtbundel en een roman.
Johan Steendam
('73) is afgestudeerd in Vormgeving en Communicatie. Hij schildert, tekent en
maakt cartoons. Zijn nieuwste creatie is de literaire zeikerd Albert.
Take Hannessen
('73) is bezig met afstuderen op bouwkunde aan de TU Delft; 's avonds schrijft hij
verhalen. Naar zijn mening bestaat er voldoende verwantschap tussen beide
bezigheden, want ook in de bouwkunst valt poëzie te ontdekken.
Jeroen Mettes
('78) studeert filosofie in Utrecht. Hij publiceerde in o.a. Mosselvocht en
Zoetermeer.
Mariette van Muijen
studeert geschiedenis, specialisatie cultuureducatie, en culturele antropologie.
Qst.
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('81) drinkt Bushmills (12 years old). Rookt Davidoff (Special T). Luistert Gustav
Mahler. Leest W.F. Hermans. Zijn lievelingskleur is zwart, maar vrouwen met rood
haar vindt hij ook mooi. Het mooiste woord in de Nederlandse taal is: misantropie.
Jorg Schellekens
('79) is als toneelschrijver samen met medeschrijver Ernest van der Kwast en
regisseur Jules Terlingen verantwoordelijk voor o.a. Gehoord, Gezien & Meegemaakt,
Kater, dood is een gimmick (RO Theater) en Onder Controle (Moeder Johnny Remix)
(Würz) dat onlangs in première ging.
Kees Versteeg
('59) verzorgde gedurende 3 ½ jaar een zeer populaire aforisme-rubriek in
Passionate. Na een stilte van een klein jaar maakte hij in het vorige nummer zijn
come back. Onlangs richtte hij de stichting Third Road op, waarmee hij vanaf volgend
jaar films wil gaan produceren.
Christina Vreeswijk
('73) studeerde afgelopen zomer af op Nederlandse taal- en letterkunde in Leiden
Momenteel werkt ze als journaliste voor het uitgaansmagazine Het Leids Verzetje.
Pieter Vreugdenhil
('75) is afgestudeerd bouwkundige, maar wellicht relevanter zijn de studies
Nederlands en filosofie. Geduldig wacht hij op een juichende reactie van een
uitgeverij.
Rien Vroegindeweij
('44) ‘Zo nu en dan lees ik een gedicht in het Frans, Engels of Duits, waarvan ik
denk: dat lijkt me een mooi gedicht, hoe zou het in het Nederlands klinken. Op het
ogenblik zitten in de map Vertalingen in Mijn documenten gedichten van: Rimbaud,
Ferré, Herbert, Lowell, Roubaud, Szymborska, Auden, Zeller, Larkin, Frost, Heany,
Roethke, Rosetti, Sundo, Myonghan en Carver.’
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Oude nummers
Onderstaande nummers kunt u bestellen bij Stichting Passionate, tel: 010 276
26 26. De prijs per los nummer bedraagt fl. 8,20 (1994-1996), fl. 13,20 (incl.
verzendkosten), maar indien u zich abonneert ontvangt u GRATIS een nummer
naar keuze.
Gekopieerd literair maandblad passionate 1994-1996 nog 11 nummers zeer
beperkt leverbaar
jaargang 4 | nummer 1 | jan/feb 1997 uitverkocht
Jana Beranová, J.A. Deelder, Hans Sleutelaar, Peter Swanborn, Manuel Kneepkens,
Yorgos Dalman, Richard Dekker, Henk Houthoff, Paul van der Schoor, Kees Versteeg,
interview met Alfred Kossmann.
jaargang 4 | nummer 2 | mrt/apr 1997 zeer beperkt leverbaar
Aat Ceelen, Theo Verhaar, A. Moonen, Nomi Ben-David, Jan Dullemond, Yorgos
Dalman, Marc van Biezen, Ron Wagenaar, Frans Vogel, Kees Versteeg, Peter
Swanborn over Leo Vroman en C.O. Jellema.
jaargang 4 | nummer 3 | mei/jun 1997 leverbaar
Rien Vroegindeweij over Bob den Uyl; Briefwisseling Giel van Strien en Peter
Swanborn over literatuur en tijdgeest; Thomas Verbogt, Ivan Strpka, Harmen Lustig,
Klara Smeets, Erik Nout, Yorgos Dalman, Kees Versteeg, Peter Swanborn over
Richard Wilbur, Ciaran Carson en Lavina Greenlaw.
jaargang 4 | nummer 4 | jul/aug 1997 beperkt leverbaar
Christian Jongeneel, Petr Borkovec, Klaas de Wit, Henk Houthoff, Richard Dekker,
Johan Haspers de Man, Kees Versteeg, Erik Brus over invloed massacultuur op
literatuur, Peter Swanborn over L.Th. Lehmann.
jaargang 4 | nummer 5 | sep/okt 1997 uitverkocht
Special over Riekus Waskowsky
jaargang 4 | nummer 6 | nov/dec 1997 beperkt leverbaar
Theo Verhaar, Jan Seveke, Jeroen Mettes, Thomas Verbogt, Klaas de Wit, Christian
Jongeneel, Richard Dekker, Yorgos Dalman, Kees Versteeg.
jaargang 5 | nummer 1 | jan/feb 1998 leverbaar
filmspecial: Theo van Gogh, Herman Brusselmans, Jan Baeke, Jaap Scholten, A.
Moonen, Roef Ragas, Thomas van Aalten, Casper Koetsveld, Petra van der Ree,
Christian Jongeneel, Kees Versteeg, Peter Swanborn; Erik Brus over Michael Haneke;
Yorgos Dalman over Jörg Buttgereit.
jaargang 5 | nummer 2 | mrt/apr 1998 beperkt leverbaar
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Abdelkader Benali, Efraim Sevela, J.W. Oerlemans, Thom Schrijer, Alex
Dabrowski over Robert Loesberg; Jan Luitzen de Vries, Niels Carels, Klaas de Wit,
Kees Versteeg, Christian Jongeneel over Björk.
jaargang 5 | nummer 3 | mei/jun 1998 uitverkocht
Rien Vroegindeweij over C.B. Vaandrager, Aat Ceelen, Marco Nijmeijer, Richard
Dekker over Daniil Charms, Steven Verhelst, Harmen Lustig, Hans Brombacher,
Kees Versteeg, Christian Jongeneel over Kurt Gödel.
jaargang 5 | nummer 4 | jul/aug 1998 beperkt leverbaar
Serge van Duijnhoven, Gro Dahle, Arnold Jansen op de Haar, Cornelis Krul,
Cláudia Ahimsa, Thomas van Aalten, Christian Jongeneel over György Konrád;
Peter Swanborn over Jamie McKendrick en Nelson Ascher; Kees Versteeg.
jaargang 5 | nummer 5 | sep/okt 1998 zeer beperkt leverbaar
Autobio van LL Cool J, Astrid Lampe, J. Eijkelboom, Mustafa Stitou, Johan Boer,
Paul van der Schoor, Rien Vroegindeweij, Klaas de Wit, § in San Francisco, Christian
Jongeneel, Kees Versteeg, Niels Carels.
jaargang 5 | nummer 6 | nov/dec 1998 leverbaar
Special over Delfshaven. Marion Vredeling, Ayatollah Musa, Frans Vogel, A.
Moonen, Najoua Bijjir en artikelen over Anna Blaman, Willem Elsschot, De Pilgrim
Fathers en Gard Sivik.
jaargang 6 | nummer 1 | jan/feb 1999 leverbaar
Geen daden maar woorden '99: Serge van Duijnhoven, Clementine van
Wijngaarden, Hassnae Bouazza, interview met Simon Vinkenoog, Najoua Bijjir,
Ingmar Heytze. En verder J.A. Deelder, Thomas Verbogt en Jan de Bas.
jaargang 6 | nummer 2 | mrt/apr 1999 beperkt leverbaar
Aat Ceelen, Daphne Buter, Qst., Yorgos Dalman, Leo Stilma, Christina Vreeswijk
over Willem Elsschot, Jan Oudenaarden, Christian Jongeneel, Henk Houthoff, Thom
Schrijer.
jaargang 6 | nummer 3 | mei/juni 1999 beperkt leverbaar
Herman Brusselmans interviewt Leonardo DiCaprio, Richard Dekker over Bret
Easton Ellis, Brendan Kennelly, Durs Grünbein, Tatjana Daan, David Mulder,
Clementine van Wijngaarden, Christina Vreeswijk over Slam.
jaargang 6 | nummer 4 | juli/aug 1999 leverbaar
Lustrumnummer. Giel van Strien over 5 jaar Passionate, Herman Brusselmans,
Hans Sleutelaar, Gro Dahle, A. Moonen, Aat Ceelen, Klaas de Wit, J.A. Deelder,
Cláudia Ahimsa, Arnold Jansen op de Haar, Alex Dabrowski over Robert Loesberg,
Erik Brus over Gard Sivik, Christian Jongeneel over Kurt Gödel, e.a.
jaargang 6 | nummer 5 | sep/okt 1999 beperkt leverbaar
Theo Verhaar 1954-1999, Kees Versteeg over de geschiedenis van het aforisme,
Menno Wigman, Harmen Lustig, Daniël Bras, Frans H. Venema, Dennis Rijnvis,
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Joris Dane, Christian Jongeneel over Jewel en Leonard Cohen, Cornelis Krul, Eduard
Kerstiëns.
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