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In den beginne

Heeft literatuur een doelgroep? J.J. Voskuil wordt door vrouwen in de overgang
gelezen. Marcel Möring wordt door hoogbegaafde kinderen gelezen. Yvonne Keuls
wordt door lieve puberale meisjes gelezen. Bret Easton Ellis wordt door Titaantjes
gelezen. Naima El Bezaz wordt door allochtonen gelezen. Monika van Paemel wordt
niet gelezen.
Bovenstaande zinnen komen niet uit een onderzoek van het CBS of het Nipo, noch
uit mijn duim of grote teen. Dìt is de waarheid.
Passionate is sinds kort het Tijdschrift voor de Nieuwe Letteren. Heeft Passionate
dezelfde doelgroep als mevrouw Van Paemel? Passionate heeft wel degelijk een
doelgroep. Mijn visie is deze: iedereen die roept dat de literatuur verloedert, kan
doodvallen of met Hella S. Haasse naar bed. Durft men echter de woorden ‘literatuur’
en ‘verloedert’ niet samen in de mond te nemen, lees dan Passionate! Lees dan Jacob
van Duijn, Ingmar Heytze en talloos veel andere Jonge Goden. Onder het motto:
Fuck Mulisch & Reve C.S.! maken wij elke keer met weinig geld Het Enige Literaire
Tijdschrift Van Nederland Met Een Oplage Van Slechts 600, maar tegelijkertijd ook
Het Beste. Laat ik het zo zeggen: de betere boekhandel kun je tegenwoordig herkennen
aan Passionate in hun ‘boeken’-kast. Passionate wordt dus gelezen! De gemiddelde
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tijdschriftrecensent zal concluderen dat dat door de extreem slechte kwaliteit van de
andere zogenaamde literaire ‘tijdschriften’ komt. Dit maakt hem gemiddeld: niet
vooruit wìllen kijken. Ik adviseer hem: in bed with Hella S. en nog lang en gelukkig
te leven.
De Gids was iets, is niets en zal nooit meer wat worden. In de glorietijd van De
Gids (lang, lang, lang geleden) heeft de heer Mulisch (zelfs als redacteur) in het
tijdschrift gestaan, maar ook W.F. Hermans. Hermans is God met een pen voor mij.
Literair tijdschrift De Gids had Hem. De Gids was iets. Hermans is dood, Mulisch
gaat dood en De Gids zal ook inslapen.
Ernest van der Kwast
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Mochten Mulisch & Reve nog voor hun dood iets voor Passionate willen schrijven,
dan bieden wij uiteraard die mogelijkheid. Ze hebben weliswaar niets weg van Jonge
Goden, maar ze zijn toch helden. Elke hoofdredacteur wordt geil van een
voorpublicatie van de Grote Twee. Ik ben achttien. Geef mij maar Twee Grote borsten.
Toch zou een column van de hand van Gerard Reve iets moois zijn. Maar hij zou
zich letterlijk doodlachen om het bedrag dat ik hem kàn bieden. Enerzijds is het een
titanische poging om het fenomeen literair tijdschrift op aarde terug te brengen, maar
ook het vullen van een tijdschrift met een literaire grondslag is niet iets dat je even
doet tussen het pissen en tandenpoetsen 's ochtends. Toch lukt het elke keer!
In het Tijdschrift voor de Nieuwe Letteren proberen wij literatuur te verbinden
met andere kunstdisciplines die veel gemeen hebben met de letteren. Als je dit nummer
leest, kom je bijvoorbeeld een interview tegen met een stripmaker, een brief over
rap en een artikel over toneel. Uiteraard kunnen we niet de integrale tekst van Ten
oorlog publiceren, maar modderfokker Lanoye zou wel iets origineels kunnen
schrijven. Tom liet mij echter weten dat ‘zijn deel in dit ondermaans bestaan te klein
is.’ Enfin, wat deze Belg mij probeert duidelijk te maken, is dat ik te weinig geld
bied. Hij had dit geschreven op een ansichtkaartje van James Brown. Ik had hem
ook nog twee flessen wijn beloofd (weliswaar van mijn vader). Als ik later groot ben
en een middelmatig schrijver ben geworden, dan zou ik nooit een fles Barolo uit
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1987 en een flesje Mersault les Narvaux ('96) en 400 gulden voor een column laten
schieten. Eens een Belg...
Dus mocht U een groot schrijver zijn en dit lezen en denken: ‘goh zo'n slechte
inleiding en zo'n mooi tijdschrift.’ De deadline staat achterin. Een groot schrijver
hoeft niet altijd door miljoenen gelezen te worden. Dat komt vanzelf.
Daphne Deckers heeft een boek uitgebracht met een verzameling van haar columns
uit de Viva. Welke doelgroep heeft zij?
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Niets was zo vermoeiend als de zondag dat ik multimiljonair werd. Omdat ik van
mijn moeder zo nodig op mijn zusje moest passen en ik natuurlijk weer mijn
06-oplader was vergeten - alsof #$%@-Ben het trouwens doet in #$%@-Spijkenisse
- hoorde ik het nieuws pas 14 uur na de bekendmaking. Geshockeerd begreep ik
vervolgens uit pagina 512/2 van teletekst dat de immense loser Mark uit arren moede
voor zestig miljoen aan aandelen had getekend in plaats van zeventig, en vanaf dat
moment werd de avond er alleen maar slechter op: ooit geprobeerd na sluitingstijd
een fles champagne te scoren in Spijk City? Mijn zusje wist nog een prehistorisch
Grolschje in mijn moeders kelder te liggen, dus uiteindelijk heb ik die maar bij wijze
van feestvreugde tegen de muur kapot gegooid. Christus, wat een farce.
Nog steeds mateloos geïrriteerd besloot ik de volgende ochtend toch maar naar
Delft af te reizen, alwaar ik volgens mijn oorspronkelijke planning twee weken lang
ontgroend zou gaan worden door de ouderejaars van Fuxia. (Ja, er was een tijd dat
ik oprecht bij het corps wilde; tegenwoordig zie ook ik in dat het identiteitsloze,
kansarme jongeren zijn die zonder dat old boys' vangnet onvermijdelijk aan de heroïne
zullen raken.) Als eerste wapenfeit van mijn terugkeer in de normale maatschappij
liet ik me indelen bij een groepje trillende eerstejaars en, ach, natuurlijk was het
allemaal tegen beter weten in. Een nerd in 3D schold ons uit volle borst uit voor
‘incapabele feuten’ en we moesten ‘Annabel’ van Hans de Booij zingen terwijl een
assistent-nerd een vat bokbier over ons leegkieperde. (Het doel van deze exercitie
was mij geheel onduidelijk. Wilden ze onze ego's knakken? Tot op de dag van vandaag
ben ik emotioneel niet de oude.) Toen de opperontgroener ons daarna nog een keer
‘Annabel’ liet zingen en daarna nóg een keer, ditmaal onder een douche DAS, ben
ik drijfnat van het bier onbedaarlijk lachend naar buiten gelopen - totale verbijstering
alom - en heb daar ter plekke de manager van Hans de Booij mobiel gebeld, en heb
Hans de Booij nog die avond voor veertigduizend gulden uit Culemborg laten
overvliegen om een legendarisch optreden van een half uur te doen. Yep, zes keer
‘Annabel’ exclusief voor de ongelovige ogen van het complete Fuxia-ledenbestand,
met de lange versie van ‘Thuis ben’ als totaal onverwachte toegift. En natuurlijk
vond iedereen het achteraf fantastisch en was ik de gevierde man... Maar niemand
zag hoe makkelijk het was geweest en hoe eenvoudig ik de hele avond weer kon
verzieken - één browser, één telefoontje, 40 cm2 plastic zou het verschil maken. Ik
grijnsde sardonisch: ik kon alle aanwezigen wel schieten, en echt, dat bedoelde ik
niet figuurlijk.
Het was niet de alcohol maar het geld dat had gesproken, en ik luisterde die nacht
geconcentreerd verder. Het begon met fluisteren: hoe belachelijk snel het toch allemaal
met me was gegaan. Hoe ik als jongetje in de achtbaan was gestapt, hoe Mark en ik
in drie jaar van twee naar tachtig man waren gegaan, hoe ik al voor mijn
volwassenheid veroordeeld was tot rusteloos, oneindig besluiten nemen in het tempo
van de interneteconomie. Hadden de verantwoordelijkheden me gelukkig gemaakt?
Ik wist het niet zeker. Volgde ik mijn werkelijke verlangens nog wel? Ik twijfelde.
Het geld, het zag me zwalken, aarzelde geen seconde en bood me kalm aan voorgoed
te ontspannen: mijn eigen inzicht mocht met pensioen en, zo bezwoor het me op haar
watermerk, geld zou mijn zaken waarnemen. Het overstelpte me met argumenten...
Aandelen Excite inruilen voor een blok maisonettes in Camden? Geld glimlachte en
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zou het daadkrachtig coördineren. Een half miljoen pompen in veelbelovende
e-business? Geld beloofde te souffleren en vervolgens alles af te handelen. Ik had
het gecreëerd en gevoed en verdiende beloond te worden. Het zou me gelukkig
maken. Het had me afgemat en de case leek rond - dus viel ik verkocht in slaap.
Het was een roes. Tijdens het tandenpoetsen vergat ik mijn aspiraties als student
definitief en adviseerde het geld me mijn passies te volgen, dus nog diezelfde dag
besloot ik Paul & Michel beroemd te maken - jongens uit mijn HAVO-tijd die wel
handig waren met drum 'n bass. Ik sprak met ze af in de kelder van Pauls ouders;
Pauls moeder serveerde kruidenthee met rozella's terwijl Michel mij een half vergane
koptelefoon met beats opzette.
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Hoe voorspelbaar: baslijnen van lava en hi-hats als helse stortregen. ‘Klinkt zwaar
okee,’ knikte ik, en zette de koptelefoon weer af.
We gingen rond de pingpongtafel zitten, namen een eerste slokje van onze thee
en het voorstel vloeide uit mijn mond. ‘We pompen vijf miljoen in jullie sound, vijf
miljoen in jullie eigen online platenlabel en tien miljoen in, eh, marketing?’ Ik was
nog niet uitgesproken of het geld had goedkeurend geknikt - opgelucht haalde ik
adem.
Pauze. Michel en Paul keken elkaar aan, ogen en mond wijd opgengesperd. Je kon
een stuiver horen vallen. ‘Klinkt zwaar okee,’ verbraken ze na een minuut de stilte,
‘alleen...’
‘Alleen?’
‘Twintig miljoen?’
Ik glimlachte. ‘Geld spreekt. Geld vertegenwoordigt, geld bemiddelt, geld regelt.’
‘Da's... dope, man,’ zei Paul.
De deal was luttele seconden later rond; TCP/IP deed de rest, en ook aan de andere
kant van het netwerk gaf geld de doorslag. Het stroomde, het pompte en was bruut.
Rotterdam, woensdagmiddag 14.30: mijn vriendin heette Afke en ooit hield ik van
haar. Zij hield alleen niet van geld.
‘Kan @#$%% weer niet pinnen de rest van de maand,’ gromde ze.
Ik staarde voor me uit.
‘En kan iemand me uitleggen waarom rijlessen tegenwoordig zeventig piek zijn?’
Ik zuchtte per ongeluk hardop.
‘Je bent veranderd,’ zei Afke.
Ik keek de andere kant op en zei niets. Ik ben niet veranderd, dacht ik, ik ben
hooguit verbijsterd - want geld kan zoveel... En geld vermenigvuldigt zichzelf, totdat
de horizon gevuld is. (Aan het eind van de dag had ik een abonnement op Finance,
een nieuwe winterjas en - mijn beste beslissing ooit - Tim Immers tot 2004 van de
buis gekocht voor het symbolische bedrag van fl. 2.130.000,-. Cashewnoten, dat
waren het, cashewnoten.)
Was ik veranderd? Vrienden, vriendinnen en familie wisten niet waar ze het over
hadden - ik was pas echt veranderd toen we 13 maanden geleden een miljoen rood
stonden en ik de salarissen in geen honderd jaar kon overmaken. Bij Nova schatten
ze me op 25 en het logo van mijn Playstation was onleesbaar door het stof: het was
nu een ‘Station’. Verlate positieve reacties op de overname deden mijn 0.4 procent
Excite met nog eens twee procent stijgen en geld belegde mijn pizza's met mozzarella
en zalm. Afke kreeg een Smart met midget-chauffeur als dank voor twee jaar steun
en toeverlaat; ik zette Paul & Michel op het vliegtuig naar Londen om daar met
Grooverider en Lemon D te brainstormen over snaredrums, vleermuizen en gouden
tanden. De neon in mijn slaapkamer spelde Geluk.
Donderdagochtend werden de Amerikanen op de zaak voorgesteld; de bedoeling
was dit te laten samenvallen met mijn officiële afscheid, gevolgd door een groots
feest in de balzaal. Althans, dat was het plan... De nacht ervoor was lang geweest,
het geld was onverwachts begonnen te spreken en probeerde me tot mijn verbazing
zelfs te weerhouden naar mijn werk te gaan. Hoezo? Het betoogde klagelijk dat ik
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er niets te winnen had en noemde me zelfs een ijdeltuit. Maar ik kon niet wachten
weer eens wat normale mensen te spreken en vond de hele discussie belachelijk, dus
beval ik het geld te zwijgen en zelf het feest maar over te slaan. Ik draaide me om
en pakte mijn resterende twee uur slaap.
Desalniettemin fris en vol verwachting fietste ik de volgende ochtend naar ons
allerstrakste kantoor, een voormalige orthodox-Joodse kerk in het centrum van
Rotterdam. Maar al vanaf stap 1 spoorde er iets niet... Het team behandelde mij
anders, met ontwijkende blikken, en de sfeer was onverklaarbaar kunstmatig. Mark
glimlachte voortvarend de zaal in terwijl de Amerikanen uitpakten met cijfers &
grafieken - hun geld deed het woord... En intussen knikten de mensen mij vriende-
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lijk doch afstandelijk toe, alsof ik andermans sekte ongewenst trachtte te infiltreren.
(Hoe apart kunnen gewaarwordingen worden? Van de grofweg honderd medewerkers
had ik er in de loop der jaren zelf zo'n negentig aangenomen, en ik was als
HR-eind-verantwoordelijke uiteindelijk de enige die iedereen nog bij naam kon
noemen.) Zelfs terloopse gesprekken met de oude kern bleven hopeloos hangen aan
de oppervlakte: tot mijn afgrijzen proefde ik een plotselinge hiërarchie. Zagen ze het
geld in mij of zag ik hun lege handen?
Met het uur werd meer duidelijk dat het feest langzaam tot niet op gang zou komen.
Ik was te verrast om te handelen: geld was niet uitgenodigd maar toch op komen
dagen, eiste luidruchtig de aandacht op en ondermijnde bewust de sfeer. Eenzaam
op de toiletten trachtte ik het tot rede te brengen: het deed echter oneindig uit de
hoogte, liet me kil weten dat het de hele situatie niet ter zake vond doen en verwees
me achteloos door naar alcohol. Dus lalde ik spontaan een liedje op het podium en
bood per microfoon aan Gerard Joling onverwacht te laten opdraven... Maar niemand
leek geïnteresseerd in Gerard Joling, alleen in opties. Over farces gesproken.
Ik cancelde het drama om half acht, het warme buffet praktisch onaangeroerd.
Mijn afscheid was non-existent en de fietstocht naar CS eindeloos. Tot mijn immense
irritatie moest ik nog diezelfde avond alweer naar Spijkenisse om een lang weekend
op mijn zusje te passen; mijn moeder was aan het healen in Orvelte en mijn vader
lag vanzelfsprekend nog altijd onder de zoden aan de Lek. Voorspelbaar was ook
dat de metro weer vertraging had - ik was al redelijk aan het doorslaan en stond op
het punt de RET stante pede te privatiseren - maar eenmaal in Spijk City werd het
pas echt erg: Mijn zusje kwam met het lumineuze idee een potje Monopoly tegen
haar miljonairbroer te spelen en toen zij na drie uur tot mijn grote afgrijzen op de
winst afkoerste, kocht ik al haar hotels en stations in een impuls op met fl. 250,- cash
uit het handje.
Kinderachtig, allicht. Mijn zusje lachte me uit en ik, ik ging met gemengde
gevoelens naar boven - als monopolist, desalniettemin. Maar het geld voelde zich
over de balk gesmeten en was woest. (En terecht: Je hebt al een volledig Monopoly
voor 69 gulden bij Intertoys.) Whatever. Ik had een bijzonder vermoeiende week
achter de rug en weigerde te luisteren, zeker niet nu het geld me had laten rollen.
Soms gebeuren dingen gewoon.
Terwijl ik in mijn jongenskamertje sliep stortte de Nasdaq in, en tachtig procent
van mijn kapitaal verdampte in krap drie uur. En natuurlijk was Ben weer uit de lucht
en hoorde ik pas twee dagen later Marks voicemail: dat Excite, inc. de maandag na
de crash wegens bewust opgeblazen winstverwachtingen failliet was verklaard en
onze aandelen instant waardeloos waren geworden. Onmiddellijk belde ik hem terug.
‘Nog iets kunnen cashen?’ vroeg hij. Ik grijnsde. De manager van Hans de Booij
stond twee weken later met een knokploeg op de stoep, en ik heb hem direct
voorgesteld aan Paul & Michel: Die staan nu in de Koreaanse Top 40 met hun
jungle-remix van ‘Annabel’ en in Azië regent het royalties.
Jacob van Duijn
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Apologie
Ik sliep eens met een vrouw van tin.
Zij rammelde van misverstand.
Ik hield haar slechts met moeite
bij elkaar - wat moest ik anders doen?
ik had haar lief, of dacht dat maar;
ik heb nog nooit een man ontmoet
die raad wist met zijn hart, en dan,
ik heb nog nooit een vrouw gehad
die raad wist met een man, enfin,
ik heb nog nooit een mens gezien
die raad wist met zichzelf. Maar goed,
intussen zat ik met die vrouw, ze hoestte
zwarte olie op en roestte bij de naden
en haar schroeven raakten los.
Er werd gestameld van verdriet,
er werd geviswijfd in de straat,
er werd elkaar een tijdje niet gezien,
er werd ontmoet op zondagbankjes
in het grote bos - waar bladeren maar
al te gretig aangeschuifeld kwamen
om te laten zien hoe laat het was.
Het was te laat, ik was de klos,
ze lag aan stukken in mijn bed de liefde als een bouwpakket.

Stand van zaken
Voor Peter Swanborn
Aan jou is verder niets te zien
dan dit: je zweet betekenis,
je ademt poëzie, je wasemt kunst
op koude ruiten. Als ze je nog eens
opensneden, zat er niets onder je huid
dan zachte weke boterletters
in een bad van rode inkt.
Je slacht één zwarte zwaan per week
voor een verzuurde ochtendkrant.
Je strompelt door verstilde dromen,
stamelt blauwe lettertekens,
legt de maan in kleine stukjes
weg tussen de dekens
tot je netjes wordt verbrand;
maar uit je urn - een foliant
met spuuggelijmde linnen band wordt tot in de eeuwigheid
een oeverloos geouwehoer vernomen.
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Parfum of palfium
Voor Moos Volke, po@
Luister naar de dichter, want ik sta met je te praten
en ik zeg je: jij doet dingen die je ook had kunnen laten
ik woon niet in de Bijlmer en ik leef niet als een schurk
met een strot vol grote woorden en de diepgang van een kurk
ik hou niet van de dieventaal waar jij je van bedient
je zegt je hebt dit niet verdiend maar yo waar haal je het vandaan
om te schimpen op de poëzie je weet van haar bestaan
maar van de klok die jij hoort luiden ligt de klepel op de maan
Je zegt het is parfum of palfium en opera of opium
ik zeg je het ligt anders het verschil is flinterdun
dichters volgen onderricht door rappers opgesteld
maar van rap valt niets te leren als er niets mee wordt verteld
ik maal niet om de taal van de straat waar jij op staat
het gaat om de verhalen die je van de tegels schraapt
blijf liggen in je alfabed en draai je nog eens om:
ivoren torens storten in terwijl je verder slaapt
Van dit verbaal op mijn hurken zitten krijg ik nu al kramp, ik vraag
wie kraakt er op je harde schijf wat leeft in jouw heelal
wil je huilen naar de maan of ga je vreten van verval
draai je de nummers van de wereld of alleen het kengetal, want:
sig-ni-fi-cant beter is het woord voor op het oor gehoorgestoord,
slap gelul wordt opgeblazen met de fietspomp van het woord
als jij je banden lek rijdt haal je vloekend je verhaal
en smeedt opnieuw een windei op het aambeeld van de taal

Ingmar Heytze
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King Kong Ki-Mi Ki-Mi O
- bewerking voor een film
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‘King Kong Ki-Mi Ki-Mi O’ is een vrije bewerking van het traditionele volksliedje
‘Kikker ging op jacht’.
Meneer Kikker ging op jacht en hij reed
gewapend met pistool en zwaard
tot aan de voordeur van Mevrouw Muis
en hij knielde voor haar huis
Ki-Mo Ki-Mo Ki-Mo
Hij zei: ‘Wil je trouwen met mij?’
Daar beneden in die holle boom
Met een uil en een vleermuis en een bij
Mevrouw Muis had minnaars op bezoek
Ze kwamen allen naar buiten toe
En begonnen te vechten om Mevrouw Muis
Het was verschrikkelijk in dat holle huis
‘Mevrouw Muis, wil je trouwen met mij?’
Daar beneden in die holle boom
Met een uil en een vleermuis en een bij
Meneer Kikker pakte zijn pistool en zwaard
En hij doodde iedere minnaar
Ze bezochten de predikant, Mevrouw Muis en hij
En gingen direct op huwelijksreis
Halleluja, halleluja
Daar beneden in die holle boom
Met een uil en een vleermuis en een bij

Het verhaal is simpel. De galante Meneer Kikker gaat op weg om de nymfomane
Mevrouw Muis het hof te maken, ‘gewapend met pistool en zwaard’. Hij rijdt naar
haar huis. Hij doet een aanzoek. Mevrouw Muis heeft andere minnaars, die naar
buiten stormen en vechten met de dappere kikker. Met zijn zwaard en pistool doodt
Meneer Kikker alle minnaars. Onder de indruk van zijn heldhaftig optreden, gaat
Mevrouw Muis met Meneer Kikker mee naar de predikant, die hen in de echt verbindt.
Vervolgens gaan ze op huwelijksreis. Het verhaal vindt plaats ‘daar beneden in die
holle boom/ met een uil en een vleermuis en een bij’, vergezeld van de kwaadaardige
bezwering ‘King Kong Ki-Mi Ki-Mi O’.
Dit is de film:
Aanvankelijk is er geen muziek.
We zien de voorkant van een huis in een buitenwijk. We horen voetstappen binnen
het huis. Een klein meisje met geel haar opent de voordeur en huppelt de trap af in
het verblindende zonlicht.
Ze is een droombeeld van kinderlijke schoonheid in haar gele jurkje en gele sokken,
met rode lintjes in haar vlechten. Ze draagt de witte vleugels van een toverfee. Ze is
zes jaar oud. Ze opent het hek en loopt het voetpad op. Ze kijkt even achterom en
gaat de straat uit. Haar glanzende zwarte lakschoenen klikken terwijl ze loopt. De
camera volgt haar, observeert haar. Af en toe stopt ze om over haar schouder te
kijken; de camera stopt ook. Ze loopt verder, iets gehaaster. De camera volgt haar
op de voet. Ze stopt bij het kruispunt, kijkt de straat op en neer, steekt de weg over
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en betreedt een grasveld. Opnieuw kijkt ze achterom. Ze beweegt door het lange
droge gras. Het knispert onder haar voeten. Het gras wordt steeds langer. Haar hoofd
is gebogen, ze kijkt naar de grond. Ze stopt, kijkt nogmaals om, en bukt plotseling,
het zicht uit. De camera beweegt langzaam, onheilspellend, naar de plek toe waar ze
verdween.
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De camera vindt haar. Het meisje zit gehurkt, haar handen duwen het gras weg. Ze
kijkt nog eens vluchtig naar de camera, naar ons, en staart dan naar het lange gras
voor haar. De camera, die boven haar hangt, volgt haar blik, en beweegt dan voorbij
haar. Diep het gras in. Dit is wat we zien:
In het noorden van Australië leeft de enorme reuzenpad. We zien deze in ruwe
animatie, met gebruik van echte dode padden, om het verhaal van Meneer Kikker te
vertellen. In de geheime microcosmos die het meisje heeft blootgelegd voor ons,
zien we een kleine dierenwereld.
De muziek begint.
Meneer Kikker loopt door een woud; hij draagt een kleine rode broek, en een hoed
rust schalks op zijn hoofd. Een miniatuurzwaard en -pistool onder zijn riem, een
piepklein boeket in zijn hand.
Reuzenpadden spelen het voodoo-refrein, dat over de uil, de vleermuis en de bij.
De bij is een pad verkleed als een bij, met een klein zwart en geel gestreept t-shirt
en bewegende nepsprieten. De vleermuis is een pad in zwarte kleding met
spookachtige vampierhoektanden, en de uil, een pad in een bruine gevederde jas met
een klein omabrilletje. Deze padden komen steeds tevoorschijn wanneer het refrein
weerklinkt.
Meneer Kikker gaat op jacht. Hij komt aan bij het huis van Mevrouw Muis en
klopt op de deur. Mevrouw Muis, eigenlijk een rat, in een laag-uitgesneden jurk en
met een blonde pruik op, laat hem binnen.
Binnen, geknield, geeft Meneer Kikker het boeket aan Mevrouw Muis en vraagt
haar ten huwelijk.
De deur wordt opengetrapt en drie minnaars - padden - stormen binnen, met broeken
aan en hoeden op. Ze bespringen de moedige Meneer Kikker, die zijn zwaard trekt
en daarmee iedere minnaar doorboort. Vervolgens pakt hij zijn pistool en schiet ze
alledrie door het achterhoofd, voor alle zekerheid. Mevrouw Muis bloost en valt
flauw. Meneer Kikker is net op tijd om haar op te vangen.
Later verlaat het stel het huis. Mevrouw Muis draagt een prachtige witte bruidsjurk
en een sluier. Meneer Kikker is oogverblindend in zijn witte smoking, met zijn
onafscheidelijke zwaard en pistool verscholen onder zijn broek. Ze gaan op weg,
terug door het woud.
‘King Kong Ki-Mi Ki-Mi O’ zingen de pad-uil, de pad-vleermuis en de pad-bij.
Meneer Kikker en Mevrouw Muis komen bij een minuscule kerk in een bos van
kersenbomen. De predikant, een pad met een boordje om en met een Bijbeltje in de
hand, staat buiten. Hij voltrekt het huwelijk. Ze kussen elkaar, terwijl de roze bloesem
als confetti op ze neerdaalt.
De muziek stopt.
Een enorme druppel bloed spat uiteen, in slow-motion, op het hoofd van Mevrouw
Muis, en doorweekt haar sluier. Meneer Kikker springt achteruit met getrokken
zwaard en staart naar de hemel. Ook hij wordt geraakt door bloed, dat zijn smoking
bevlekt. Meer bloed. Enorme druppels, in slow-motion. Een regen van bloed komt
naar beneden. Dan valt uit de hemel, langzaam, een reusachtig rood lint.
Het scherm wordt zwart.
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Nick Cave
vertaling: Erik Brus
Originele titel: ‘King Kong kitchee kitchee Ki-Mi-O - treatment for a film’, afkomstig
uit King Ink II door Nick Cave (Black Spring Press, 1997, ISBN 0-94823825-9) met
toestemming van Black Spring Press.
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Koekjes voor Tomoyo
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Het is een vrij uitzonderlijke setting voor een Nederlandse roman: Hong Kong love
story van Mark Hendriks speelt zich af op een Hongkongse filmset. Het plot is
eenvoudig. De Japanse actrice Tomoyo Ogawa wordt verliefd op haar homoseksuele
Vlaamse tegenspeler Toto Vermaet. Teleurgesteld door diens afwijzing vlucht ze in
een affaire met een getrouwde vriendin. Zoveel gebeurt er niet, het gaat vooral om
de sfeertekening, de karakters. Daardoor krijgt het verhaal iets landerigs, maar ook
iets melancholieks mee.
Tomoyo (klemtoon op de laatste lettergreep) is een B-filmactrice, maar eigenlijk
speelt dat slechts zijdelings een rol. Ze is vooral een eenzame vrouw die er het beste
van probeert te maken. Het kan geen toeval zijn dat Hendriks zijn lezers al op de
eerste bladzijde Banana Yoshimoto's novelle Kitchen in handen drukt. Hong Kong
love story is iets rauwer dan Kitchen, maar het ademt wel dezelfde sfeer van
regenachtige zondagmiddagen uit.
Voor Tomoyo is net als voor Mikage uit Kitchen het Grote Geluk niet weggelegd,
ze zal het met kruimels moeten doen. De eenzaamheid wordt nergens uitgesproken,
maar is wel levensgroot aanwezig, gesublimeerd in (hoe kan het anders) de
chocoladekoekjes die Tomoyo voortdurend eet Troosteloos is het niet, maar een
gelukkig gevoel houd je aan Hong Kong love story ook niet over.
Hendriks gaat bij het uitwerken van een verhaal intuïtief te werk, zegt hij zelf. ‘Ik
heb wel eens volgens de regelen der kunst eerst een plot geschreven, maar dan is het
verhaal eigenlijk al verteld en heb ik er geen behoefte meer aan het uit te werken. Ik
werk ook niet van A naar B. Het oorspronkelijke begin van Hong Kong love story,
bijvoorbeeld, is uiteindelijk pagina dertig geworden. Ik spring tijdens het werk door
het verhaal heen en vond op den duur dat er nog iets aan vooraf moest gaan.’

Lelijk
Hendriks behoort tot de groep jonge stripmakers die met name rond het tijdschrift
Zone 5300 een nieuwe impuls probeert te geven aan de Nederlandse strip door los
te komen van de traditionele avonturen- en humorstrips. De nieuwe garde, waarvan
Barbara Stok tot nog toe de meeste aandacht trok, maakt meer persoonlijk getinte
strips, zoveel is duidelijk. Maar wat hen nu precies van de vorige generatie
onderscheidt, daarover bestaat onenigheid.
Wel is duidelijk dat het traditionele stripverhaal nog altijd het sjabloon van Kuifje
volgt. Het zijn avonturen-verhalen met een hoog tempo en een feuilleton-karakter,
omdat ze vaak in tijdschriften gepubliceerd worden. Ze zijn ook specifiek gericht op
kinderen en hebben de neiging moralistisch te zijn, misschien wel omdat strips in de
jaren vijftig als een bron van verderf werden gezien en de makers graag het tegendeel
wilden bewijzen. Dit patroon is terug te vinden in andere klassieke strips als Lucky
Luke, Blake & Mortimer, Asterix, Suske & Wiske en Robbedoes, maar ook bij
relatieve nieuwkomers als Franka, January Jones, Thorgal en XIII.
De nieuwe generatie wil loskomen van de gebaande paden. ‘Literaire strips’ klinkt
te verheven, vinden de makers zelf, maar dat een opwaardering van het begrip strip
gaande is, staat vast. Hong Kong love story werd bijvoorbeeld uitgegeven bij De
Harmonie, een uitgeverij die een literaire reputatie te verliezen heeft. ‘Het is een
andere manier van vertellen,’ denkt de 28-jarige Hendriks. ‘Niet meer die perfecte
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helden, niet de standaard grapjes. De tekenaars van nu werken voor zichzelf, om hun
eigen ideeën uit te werken. Vooral oudere lezers vinden het lelijk, omdat de tekeningen
niet “mooi” genoeg zijn. Zelf ben ik vrij veilig bezig, want mijn stijl doet traditioneel
aan.’
Hendriks, die zichzelf overigens consequent ‘tekenaar’ noemt en niet ‘schrijver’,
valt op doordat hij verhalen van tegen de honderd pagina's vertelt. Daarmee verkent
hij voor Neder-
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land nauwelijks ontgonnen gronden, want uitgebreide stripromans kwamen tot nu
toe vooral uit Italië, Frankrijk en België.
Grondlegger van het genre is de vorig jaar overleden Italiaan Hugo Pratt, die furore
maakte met zijn Corto Maltese albums, waarin zowel tekst als tekening ondergeschikt
waren gemaakt aan het verhaal. Andere bekenden in het genre zijn Didier Comès,
Moebius en Milo Manara, die regelmatig met Federico Fellini samenwerkte.
Stripmakers hebben doorgaans meer op met film dan met literatuur.

Vluchtig
Hendriks noemt Aziatische films, en dan vooral de beeldcompositie, als een
belangrijke inspiratiebron voor zijn werk, belangrijker dan andere strips. ‘Daar houd
ik eigenlijk niet meer van,’ zegt hij. ‘Hoewel ik Pratt, met zijn bijna slechte tekenstijl,
nog steeds als een voorbeeld zie. Als je alleen de plaatjes ziet, denk je: wat is dit?’
Datzelfde gevoel kan iemand overvallen die het Hongkongse avontuur van Tomoyo
vluchtig doorbladert. Her en der, bijvoorbeeld in de titel-bladzijden van de
hoofdstukken, valt een echo te bespeuren van de esthetiek van Japanse prenten, maar
verder lijkt het op het eerste gezicht chaos. Het is onmogelijk om, zoals bij Asterix
of Lucky Luke, halverwege het verhaal binnen te vallen en meteen de draad op te
pikken. Vanuit dat oogpunt is de teleurstelling bij traditionele stripliefhebbers
begrijpelijk.
Hong Kong love story heeft dan ook meer gemeen met Alain Resnais' film
Hiroshima mon amour dan met Kuifje. Geen spanning en sensatie, maar alledaagsheid
op een donkere ondergrond. In Hiroshima mon amour draaide het om een Japanse
acteur en zijn Franse tegenspeelster, tegen de achtergrond van de atoombom. Dezelfde
mengeling van onbegrepen liefde en doodsangst is, op een zorgvuldige manier verteld,
aanwezig in Hong Kong love story. De sfeer die Hendriks neerzet is, ondanks het
getob met relaties, zo sereen dat de lezers zich bij die ene keer dat iemand door een
haai wordt gegrepen, gaat afvragen of het niet een van de suggestieve droombeelden
is die door de roman zwerven.
Hendriks' tekenstijl past goed bij die sfeer, eenvoudig, af en toe wat somber en
een beetje vlak, wars van overbodige details - wat niet betekent dat opletten onnodig
is, want in de marges zitten de nodige grapjes. Naast Pratt leunt Hendriks daarbij
zichtbaar op het werk van Jacques Tardi, met name diens illustraties bij
Louis-Ferdinand Céline's Reis naar het einde van de nacht.

Dement
Hong Kong love story is het vierde album met Tomoyo in de hoofdrol. De eerste drie
kwamen niet verder dan een zeer beperkte oplage, maar leverden de auteur wel de
VSB-aan-moedigingsprijs op.
‘Tot nu toe waren mijn hoofdpersonen steeds mannen,’ vertelt Hendriks. ‘Ik merkte
echter dat het een soort stramien werd. Dus koos ik voor een vrouw, liefst lelijk en
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mager, omdat ik daar onvoorzichtiger mee kon omspringen. Dat ze Japans is
geworden, komt vooral doordat ik daar een penvriendin heb. Inmiddels is Tomoyo
echter wel de eerste hoofdpersoon waarmee ik verder ben gegaan. Ze is een alter-ego
geworden.’
Werken met een steeds terugkerende hoofdpersoon is kenmerkend voor strips en
detectiveromans. Literatoren kiezen doorgaans steeds andere protagonisten, kennelijk
uit vrees voor associatie met ‘minderwaardige lectuur’. Toch is dat onderscheid
slechts betrekkelijk, genoeg schrijvers geven hun personage steeds een andere naam,
terwijl het wezenlijk om hetzelfde karakter gaat, vaak een reflectie van henzelf.
‘Ik heb een aantal romans gelezen van Junichiro Tanisaki, waarin de, hoofdrol
steeds door een half demente oude man gespeeld wordt,’ vertelt Hendriks. ‘Dan kun
je net zo goed dezelfde naam houden. Bovendien geldt voor striptekenaars dat er tijd
in gaat zitten voor je een personage in de vingers hebt en je eindelijk aan het verhaal
kunt beginnen.’
Want er moet een verhaal verteld worden, benadrukt Hendriks, die aan de
Groningse kunstacademie studeerde. ‘Een enkel beeld vind ik te beperkt, het wordt
teveel een snapshot. In een schilderij kan ik niets vertellen, althans niet op de manier
waarop dat in een strip kan.’

Decors
Zonder beeld is het verhaal niet compleet. Hendriks' sobere stijl van vertellen uit
zich zowel in de tekst als in de tekeningen.Tijdens het kneden van het verhaal komt
het regelmatig voor dat dezelfde tekening met een andere tekst toch weer prima in
het verhaal past, zoals een schrijver soms een alinea verplaatst. Dat komt vooral
doordat de decors tot het minimum beperkt zijn - die leiden alleen maar af van waar
het eigenlijk om gaat. Hendriks: ‘Het verhaal en de karaktertekening, voor mij is dat
hetzelfde.’
Daarmee begeeft de strip zich op het terrein van de literatuur. In Hong Kong love
story gebeuren een heleboel dingen die in strips normaalgesproken niet gebeuren.
Er wordt koffie gezet, een tamagochi verzorgd, televisie gekeken, zomaar een beetje
rondgehangen. Dat kan, omdat de handeling minder belangrijk is dan de traditie van
het beeldverhaal voorschrijft. Het verhaal wordt implicieter, abstracter - een beweging
die een deel van de filmwereld al veel langer geleden heeft ingezet.
Voor de opkomst van een serieuze stripcultuur is werk als dat van Hendriks
essentieel, omdat het loskomt van de bestaande stramienen, die sinds de jaren vijftig
nauwelijks veranderd zijn. Slechts enkelingen ontsnappen aan de clichés die effectief
belachelijk gemaakt werden door pop-art kunstenaars als Andy Warhol en Roy
Liechtenstein. Maar die enkelingen bestaan wel en verdienen hun erkenning. Of zoals
Hendriks het zelf verwoordt: ‘Als iemand vertelt dat hij muzikant is, zeg ik toch ook
niet meteen: ah, dus jij zingt schlagers.’
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Christian Jongeneel
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Geweldig feest (zonder noten)
‘Vermaak jij je ook wel?’
Dennis ging naast me zitten.
‘Ik vermaak me prima,’ loog ik. Ik had zin om de boel hier flink te slopen.
‘Alleen...’
‘Alleen wat?’
‘Alleen de muziek kan beter. Maar met muziek kun je nooit iedereen tevreden
stellen, dus ik neem het je niet kwalijk.’ Wat zat ik te ijlen?
‘Okay,’ zei Dennis. Hij stond weer op. ‘Dit is een geweldig feest,’ schreeuwde
hij.
Veel geweld had ik nog niet gezien. Dat zou misschien nog komen. Op verzoek
van drie hockeymeisjes die hun stem niet wilden forceren, werd de stereotoren zachter
gezet. Kon mij niet schelen. Will Smith, Venga Boys, R. Kelly, Britney Spears, Five.
't Was kutmuziek. Toch stond de cd nog zo hard dat niemand de bel hoorde gaan. Ik
zei niets. Het zouden wel weer onbekende sukkels zijn. Niemand kende ik hier,
behalve Dennis.
Ik bekeek het meisje in het zwarte t-shirt met een groene draak erop. Haar borsten
waren ieder nog geen hand vol. Hormonen nodig. Ze was de vriendin van Arno.
‘Volgens mij heeft Frank het niet zo naar zijn zin.’ Ze wees naar een jongen
helemaal aan de andere kant van de kamer. ‘Hij zit al een uur met een glas cola voor
zich uit te staren.’
‘Gooi wat rum in zijn cola,’ zei ik tegen haar, ‘dan komt hij wel los.’
‘Frank drinkt toch niet?’ vroeg ze aan Arno.
‘Frank drinkt niet,’ zei Arno.
‘Frank drinkt niet,’ meldde het drakenshirt mij onnodig.
‘Maar wij drinken wel,’ zei Arno. We tikten onze bierflesjes tegen elkaar en
dronken ze leeg. Arno leek me wel een gezellige gozer, maar zijn vriendin kon de
zweep krijgen. En tepelklemmen.
Ze boog haar hoofd naar me toe. ‘Jij studeert, is 't niet?’
Een vraag om het gesprek op gang te brengen. Als een auto die aangeduwd moest
worden. Maar er was geen motor.
‘Biologie,’ antwoordde ik. ‘En ik doe er nog wat psychologie bij.’ Ik keek haar
aan. ‘Wat vind je eigenlijk belangrijker, lichaam of geest?’
Het meisje dacht even na. ‘G... geest,’ zei ze aarzelend. ‘Is dat goed?’ Ze glimlachte
als iemand die net een slok pis gedronken heeft en niets wil laten merken.
‘Uitstekend,’ zei ik. ‘Geest is het goede antwoord.’ Alsof er van een goed antwoord
sprake kon zijn.
Arno pakte mijn lege bierflesje en liep weg.
‘Waar ken jij Dennis eigenlijk van?’ vroeg het meisje.
‘Dennis?’ zei ik. ‘Dennis? Van tennis!’
Ik wist niet eens, waar ik Dennis van kende. Van de golfclub, van de
zangvereniging, van de masturbatiegroep. Jezus! Je ként elkaar gewoon.
‘Tennist Dennis?’ Ze struikelde bijna over haar woorden.
Ik haalde mijn schouders op. ‘Jij zit zeker bij hem in de klas,’ zei ik, ‘zoals iedereen
hier. Allemaal geslaagd voor het VWO examen.’
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Ze speurde de kamer rond. ‘Inderdaad. Allemaal klasgenoten. Dat was me nog
niet eens opgevallen.’ Ze lachte haar onnozelheid weg. Hihi! Haar borsten trilden
vrolijk mee.
‘Mij valt altijd heel veel op. Dat jij best gezellige tieten hebt bijvoorbeeld.’
De laatste zin werd overstemd door Dennis. ‘Hoera, nog meer mensen!’ schreeuwde
hij boven alles uit en danste met wilde bewegingen naar de deur. Hij had de bel dus
eindelijk gehoord.
Ik bekeek haar borsten. Net tennisballen. Haar shirt zat er strak omheen. De tepels
waren hard en prikten naar voren. Misschien had ze me daarnet toch verstaan.
Arno kwam terug met vijf bier. Hij hield er zelf één en deelde de rest rond. De
eerste gaf hij aan mij. ‘Proost,’ zei hij toen hij zat.
Dennis kwam binnen. Hij begeleidde een jongen met een gipsen poot en een meisje.
‘Zijn er nog twee stoelen naast elkaar vrij?’
Naast mij was een lege stoel. Gewoonlijk verdom ik het om op te staan voor
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invaliden. Nu bood ik m'n stoel aan. Kleine tietjes vervelen nu eenmaal snel.
‘Heel tof van je,’ riep Dennis. Hij sloeg me op m'n schouder. ‘Echt heel tof.’
Ik nam m'n bier mee naar de bank, waar nog een plaatsje was, en plofte neer naast
een jongen die ijsthee zat te drinken. Hij had een bril met glazen ter grootte van
stuivers en droeg een overhemd dat tot en met het bovenste knoopje dicht zat. Wat
een zak.
‘Jij lijkt me een toffe peer,’ zei ik. Hij gaf me een hand en zijn naam. Rik. Dat
rijmde in elk geval op pik.
‘Proost,’ zei ik. Ik hief mijn bier en mompelde: ‘En verslik je niet in je thee.’
‘Wat?’ vroeg hij.
‘Dat ik jou wel in vertrouwen kan nemen,’ herhaalde ik. ‘Ik bedoel, dit is eigenlijk
maar een kutfeest. Het bier...’ ik dronk een slok - ‘... het bier is lauw. Er is wel een
baal chips-...’ Ik nam een handje chips uit een grote bak op tafel, verkruimelde die
in mijn vuist en strooide ze op de grond. Daarna greep ik hem bij zijn hemd en
snauwde in zijn gezicht: ‘Maar er zijn geen noten!’
Een scheut ijsthee gulpte over de rand van zijn glas. Op z'n broek.
‘Er zijn wel Hamka's,’ stamelde hij, wijzend naar de tafel waar behalve de bak
met chips verschillende kleine schaaltjes stonden.
‘Maar geen noten,’ zei ik met nadruk op elke lettergreep. ‘En dat is heel belangrijk.’
Waarom lulde ik zo door over noten?
‘Noten,’ vervolgde ik, ‘noten zijn gezond. Er zitten vitamines in. A, B, D en K.
En vet, want het zijn zaden. Goed vet. Onverzadigd vet.’ Ik dronk van mijn bier.
‘Het is een goede ondergrond om op te drinken.’
‘Hoe weet jij dat,’ vroeg Rik, ‘van die noten?’
Jij bent echt een lul, dacht ik.
‘Ik ben gespecialiseerd in noten,’ sprak ik. Hij knikte. Ik trof een eikel die mij op
mijn woord geloofde.
Niet veel later stond ik op. ‘Ik ga even pissen, Mr. Ice Tea.’
De wc-deur was op slot. Op een traptree zat ik vijf minuten te wachten. Toen ging
de deur open. Arno kwam eerst naar buiten. Hij dook meteen de kamer in. Daarna
volgde zijn vriendin.
‘Je shirt is gekreukt,’ zei ik.
‘We... we...’ stotterde ze. Ze streek de zwarte stof glad. ‘We waren even een paar
glazen aan het omspoelen.’
Hulpeloos keek ze naar haar lege handen.
‘Heb je gevoelige tepels?’ vroeg ik nog. Ze was al weg. Op de wc liet ik een lange,
kleurloze straal in de pot kletteren. Het rook hier vreemd. Terug in het feest moest
ik weer bij Rik plaatsnemen. Arno zat al naast de gipspoot, het verkreukelde
drakenshirt bij Frank. De hockeymeisjes babbelden over gemiste pushes, het
gemeenschappelijke douchen en of ze altijd neerslachtig waren na het vingeren.
Ik ondervroeg Rik over zijn studieplannen. Hij ging economie studeren. In
Nijmegen. Natuurlijk, hij had zich al voor een kamer ingeschreven.
‘En?’
‘Wat en?’ vroeg hij.
Of er wat te neuken rondloopt, dacht ik, als je het gaatje tenminste kunt vinden.
Jou kennende zal het geen hole in one worden.
‘Hoe groot het is,’ verduidelijkte ik, ‘en hoe duur.’
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Meneer Overhemd somde verschillende prijzen, oppervlakten en voorzieningen
op, maar ik luisterde niet. Ik keek de kamer door. Iedereen leek vrolijk en lachte. De
hockeymeisjes begonnen te dansen. Halverwege elk nummer dronken ze iets en
fluisterden elkaar dingen toe. Dennis doolde rond, probeerde wie hij wilde vol te
stoppen met chips en zei voortdurend: ‘Tof feest is dit.’
‘Wat is de definitie van een feest?’ viel ik Rik in de rede.
‘Dat er noten zijn?’ zei hij.
Ik stond op om in de keuken naar beter eten te zoeken. Geen enkel spoor van noten.
Achter een deurtje naast de koelkast trof ik een voorraad wijn aan en een
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halve fles whisky. Met een glas en de fles begaf ik me in het feestgedruis. Ik plofte
naast Rik neer, schonk in en keek naar de dansende meisjes. Rik begon weer te praten
over z'n kamer. Ik kapte dat gesprek af.
‘Wat vind jij nou het belangrijkst aan een meisje,’ vroeg ik, ‘de borsten, de billen
of het gezicht?’
Hij krabde zich achter z'n oor en zweeg.
‘Nou,’ snauwde ik, ‘borsten of billen? Of houd je meer van de aanblik van vochtige
schaamlippen?’
‘Geen van allen, denk ik. Meer het karakter.’
Arno duwde hem van de bank.
‘Ja, maar van haar karakter krijg je toch geen stijve?’ riep ik hem nog achterna.
Hij scheen het niet te horen.
Arno gaf mij een bier.
‘Die vriendin van jou,’ vroeg ik, ‘is die nogal geil?’ Arno knikte suf. Ik vertelde
hem dat ze een oogje op Frank had. Ze zaten al heel lang naast elkaar te lachen. Ze
had hem ook al aan haar borsten laten voelen.
Arno richtte zich snel op. ‘Wat bedoel je?’
‘Net, een kwartier geleden,’ ging ik verder, ‘ging ik naar de keuken om whisky te
halen, maar ik hoorde geluiden van boven. De slaapkamerdeur van Dennis stond op
een kier. Daar stond ze halfnaakt. En Frank was bij haar. Ze heeft toch van die stevige
borsten? Niet te grote tepels, laten we zeggen, als... een pinda?’
‘Precies,’ zei Arno. ‘Precies. Als een pinda.’ Hij zweeg even en vloekte toen.
Ik sloeg hem op z'n knie. ‘Trek het je niet aan. Ik haal nog iets te drinken,’ zei ik,
‘voordat het op is.’
In de achtertuin van Dennis stonden de kratten bier. Ik maakte de overgebleven
flesjes open. Acht stuks. Bij de buren kieperde ik ze leeg boven een bloemenperk.
‘Drink maar lekker, plantjes,’ fluisterde ik. ‘Jullie gaan er kapot aan, maar voor een
goed doel. Wat leeft, mag doodgaan!’
De fiets van de buurvrouw stond tegen het tuinhek. Ik staarde naar de lucht terwijl
ik in de fietstas piste. De maan schijnt weliswaar, dacht ik, maar romantiek bestaat
niet meer. Alleen fysieke liefde. De wetenschap maakt van de mens een machine.
In de biologie is hij een klomp cellen, in de psychologie een black box, een computer
met in- en output. En een computer kent geen gevoel. Tenzij hij zichzelf wijsmaakt
dat hij het wél heeft.
Ik sloeg de steeg in die naar de voorkant van het huis leidde. Alle fietsen waren
omgevallen. Jammer. Anders had ik ze wel omgetrapt. Ik zette mijn eigen fiets
overeind en ging terug naar het feest. In de keuken schonk ik een cola in. Er klonk
geen muziek meer in het huis. Al drinkend kwam ik de kamer binnen.
De vloer lag bezaaid met scherven en kapotgetrapte chips. Frank zat met een
bloedneus op de grond. Arno's vriendin op de bank. Haar haar zat door de war en
het drakenshirt was gescheurd. Ook haar BH was kapot. Haar borst was te zien. Een
hockeymeisje sloeg een arm om haar heen.
Iedereen was stil. Zelfs Dennis. Het enige geluid was het gesnik van Arno's
vriendin.
‘Alle fietsen zijn omgetrapt,’ fluisterde ik tegen de gipspoot.
‘De klootzak,’ gromde hij. ‘Hij is veel te agressief. Begon zonder aanleiding z'n
vriendin te slaan.’
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Dennis had weer zacht muziek opgezet. Ik tikte het ritme op mijn knie mee. ‘Jij
zou je vriendin nooit slaan.’
De gipspoot keek me wazig aan. ‘Ik heb geen vriendin.’
Ik meende mij te herinneren dat hij samen met een meisje was binnengekomen en
vroeg wie dat dan was.
‘M'n zus, lul.’
Ik had zin om zijn andere been ook te breken. ‘In ieder geval is Arno weg,’ stelde
ik vast.
‘Gelukkig heeft Dennis hem eruitgezet,’ zei de gipspoot. ‘Ik had het ook wel willen
doen. Hij was zo bezopen als wat. Kon ik hem meteen nog een klap op z'n bek ver-
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kopen voor m'n been.’ Hij wees op z'n gips. ‘Dat heeft 'ie met voetbal geflikt.’
Ik staarde naar het gips. Dan is hij toch niet door z'n zus uit bed getrapt, toen hij
haar in haar slaap probeerde te beffen. Of wel, en verzint hij dat voetbalverhaal om
de familie niet te schande te maken.
De hockeymeisjes gingen eindelijk weg. Morgen moest er weer gespeeld worden.
Voordat ze oprotten, wilden ze iedereen ten afscheid kussen. Ik vluchtte de keuken
in en plunderde de wijnvoorraad van Dennis' vader. Daarna ging ik op de bank zitten,
naast Arno's vriendin.
‘Wie doet nou zoiets?’ zei ik in haar oor. Ze zuchtte even en leunde tegen me aan.
Ik kon in haar kapotte t-shirt kijken. Haar tepels waren inderdaad net pinda's.
‘Hij scheurde gewoon mijn shirt kapot,’ fluisterde ze, ‘en noemde me een hoer.
Daarna begon hij met Frank te vechten.’
‘Stil maar,’ zei ik. ‘Ik heb het allemaal kunnen zien.’
Ze snikte. ‘Mijn vader had het shirt nog uit China meegebracht.’
Wat kon mij dat schelen, kutwijf? Ik liet haar drinken uit een limonadeglas dat ik
vol wijn had geschonken. ‘Dank je,’ zei ze. Haar hand daalde af naar mijn kruis. ‘Je
bent groter dan Arno,’ stelde ze vast. Ze kneedde een beetje rond. ‘Ik ga even naar
het toilet. Kom jij zo ook?’
Ze schikte haar gescheurde shirt recht en sprong van de bank. Ik vroeg me af of
ik haar achterna moest gaan.
Achter een tafeltje stond de verdwaalde fles whisky. Er zat nog een bodem in. Ik
dronk hem leeg. Mijn maag brandde als een knetterend kampvuur. Een steekvlam
schoot omhoog alsof er spiritus op gespoten werd. Ik liep naar de wc. De deur was
niet op slot Arno's vriendin zat naakt op de porseleinen pot.
‘Gebruik je tong,’ hijgde ze. Ze greep mij bij mijn haar, leunde voorzichtig
achterover en trok haar benen zo ver mogelijk gespreid. Links en rechts waren
asymmetrisch als een boven- en onderlip. Mijn vinger streelde het dunste flapje. Met
een beetje ongeluk kon de glinstering Arno's zaad zijn.
De voorovergebogen houding deed mijn maag ineenkrimpen. Ik kokhalsde en
voelde de whisky komen. De cola. De Hamka's. De chips. Het bier. Het spoot eruit,
af en toe met haperingen, als bij het 's ochtends opendraaien van de roestige douche
in een achteraf hotel. Ik probeerde in de toiletpot te braken, in de opening tussen de
bril en haar kut. Het meeste gutste over haar onderbuik en sijpelde naar beneden het
water in. Een zure rivier van haar navel tot haar samenknijpende aars. Op haar
onderbuik bleven brokken samengeperste, onverteerde chips vastplakken. Bleke,
onvoltooide keutels.
‘Wat doe je?’ schreeuwde ze. In een reflex klemde ze haar benen dicht. Mijn hoofd
zat ertussen. Mijn neus werd in haar naar azijn ruikende schaamhaar gedrukt. Ik kon
niet weg en de anti-peristaltiek bleef in werking.
‘Hou op, klojo. Hou op!’ Ze sloeg met haar vlakke handen op mijn hoofd, dat
aanvoelde als een metalen blikje. Iedere klap was een deuk. De klem van haar benen
verminderde en ze probeerde me weg te duwen. Ik wankelde en in de angst te vallen,
greep ik haar in de knieholten vast. De brij, die nog steeds aan mijn mond ontsnapte,
stroomde nu over haar bovenbenen en via de wc-bril droop het op de vloertegels.
Het verspreidde zich langzaam als een gletsjer en trok in een wc-rol die op de grond
lag.
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Een vurige dolksteek in mijn buik bracht de laatste maaginhoud naar boven, een
bruin slijm.
‘Er waren geen noten,’ mompelde ik. Arno's vriendin sloeg nu met een wc-borstel
die ze in de hoek had zien staan op mijn hoofd. Meisjes met kleine tieten kunnen erg
hard slaan. Ik viel achterover.
Zwart. Als een volle maan gloeide de lamp aan het plafond na op mijn netvlies.
Steven Verhelst
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Water naar de zee
Ik lig ergens op een strand in Italië. Het is over de dertig graden, want de zon schijnt.
De meeste mensen worden blij als de zon schijnt. Ik haat die mensen. Die liggen
namelijk met z'n allen om mij heen. Massaal zijn zij erop uitgerukt om mij te zieken.
Zij zijn op vakantie. Ze doen niets anders dan in respectievelijke volgorde zuipen,
neuken, roken, zich vervelen, slapen, eten, poepen & plassen en op het strand liggen.
Dit is niet het complexe bestaan van de Neanderthaler, maar van de mens in de
twintigste eeuw. Deze mens moet uitrusten van het harde werken. Dit is beschaving.
De mens stamt niet af van de apen.
Je moet je niet afvragen, waarom de wereld nog om zijn as draait, waarom kanker
en aids bestaan, waarom pinguïns alleen op de zuidpool voorkomen. Je moet op
vakantie gaan. Je moet verkeerde kleding kopen, je chagrijnige vrouw meenemen,
je klierende stinkkinderen op de achterbank vastbinden. Twee dagen en nachten
achter elkaar rijden en aankomen in je vakantieland. Soms kom je vervelende mensen
op straat tegen, die je nooit meer wilt zien. Hier zijn ze. Allemaal. Aan dit strand
ergens in Italië.
Ik ruik niet alleen hun zonnecrèmes, maar ook de stank van hun voeten en oksels.
Op dit strand mag van mij een atoombom gegooid worden, ware het niet dat ìk hier
ook op vakantie ben. Toch vermaak ik mij wel een beetje hier. Er lopen namelijk om
de drie, vier minuten beeldschone vrouwen voor mij langs. Als ik een monster met
twaalf ogen was, dan was ik nog steeds drie ogen tekort gekomen hier aan dit strand
ergens in Italië. Ik heb vakantie en ik lig weer aan atoombommen te denken. Ik maak
me weer veel te druk.
Op elke vierkante meter ligt iemand. Voor mij ligt een oma, die ik allang had
overreden met 120 kilometer per uur als zij ooit met haar looprekje voor mij had
willen oversteken. Deze oma laat een boer. Nu vind ik het laten van boeren één van
de leukste dingen die er zijn, zeker als vrouwen het doen. Maar deze boer gaat gepaard
met zo'n grote hoeveelheid vieze lucht dat ik mij zeker niet tot lachen geroepen voel.
Ik word zelfs een beetje misselijk. Ik vind dat er een regelgeving moet komen, dat
65+ niet op vakantie mag. Ik mag dan de enige zijn die dat vind, maar dat maakt me
niets uit. Oprotten met die ouwetjes!
Het is niet te geloven: er loopt alweer een mooie vrouw langs. Naast mij ligt een
meisje van mijn leeftijd. Dit is mijn vriendin. Zij is lang niet zo mooi als de mevrouw
die zojuist langs liep, die ik overigens nog lang niet uit het oog heb verloren. Mijn
vriendin vraagt waar ik naar kijk. ‘De zee,’ zeg ik.
Nadat mijn vriendin weer stil is geworden, kijk ik ook daadwerkelijk naar de zee.
Een zee is niet heel interessant om naar te kijken. Ik moet eigenlijk toegeven dat
deze zee het minst fascinerende is dat ik de afgelopen tijd gezien heb. Ik moet er
alleen heel erg van plassen. Als ik even de zee in ben gegaan om dit te doen, heb ik
voor vandaag weer genoeg zee gehoord, gezien en geroken. Net wanneer ik rustig
op mijn rug ben gaan liggen en ik mijn ogen dicht wil doen, komt er een klein dik
Duitsertje naast mij staan. Dit wordt oorlog. Hij inspecteert de grond en begint drie
tellen later als een gek een kuil te graven. Hij is erg fanatiek. Waarschijnlijk zit hij
nu in zo'n onnozele leeftijdsfase, dat hij denkt dat hij vlak naast mijn gele
strandhanddoek een gat naar China kan graven met zijn plastic schepje. Ik vind het
maar een lomp mannetje. Ik probeer hem dat ook duidelijk te maken, maar hij begrijpt
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mij niet helemaal. Stom kind. Ik besluit hem dan maar flink op zijn kop te rammen,
maar net als ik deze daad wil verrichten, stuit het mannetje op een steen. Zijn schepje
breekt in tweeën en onze held gaat onmiddellijk hard huilen. Ik lach hem echter veel
harder uit.
Ik focus mij nu op wat borsten die even verderop liggen. Als mijn vriendinnetje
nu zou vragen waar ik naar kijk, kan ik moeilijk antwoord gaan geven: ‘naar het
zand.’ Zo dom is zij ook weer niet. Het zijn lekkere borsten. Ik steek een sigaret op
en haal een blikje Heineken uit de koeler die mijn vriendin de vier kilometer hier
naartoe heeft gesleept. Dit is pas leven: ergens in Italië, een huilend Duitsertje, mooie
vrouwen die steeds langs lopen, de zon, een koud biertje, een peuk, lekkere borsten
en dat allemaal naast je vriendin die slaapt.
Ik doe ook een tijdje mijn ogen dicht. Doordat de zon zo fel schijnt, zie ik een
soort rood in plaats van het zwart dat je normaal ziet als je je ogen dicht hebt. Als ik
mijn ogen na een tijdje open doe, is alles blauw. Nu is dat niet heel merkwaardig als
je op een strand voor een zee ligt. Maar ook de mooie vrouwen en het zand lijken
blauw.
Een lelijk gepiep dat steeds harder wordt, wekt mijn vriendin langzaam. Het duurt
even voordat zij haar mobiele telefoon opgegraven heeft, maar pas als heel het strand
weet of denkt dat haar telefoon aan het ontploffen is, neemt zij op. Wereldnieuws:
Gaby's piercing is ontstoken. Gaby zit zo'n duizend kilometer verderop en haar tepel
jeukt dusdanig hard dat wij dat absoluut moeten weten. Ik duik voor deze gelegenheid
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maar weer de zee in. Ik wil niet naar China graven, ik ga er naartoe zwemmen. Dat
ga ik doen. Weg van hier. Niemand houdt mij tegen. Even later probeer ik de zee op
te drinken en word ik gered door iets dat veel weg heeft van een zeeleeuw. Maar ook
veel van een dikke man met een snor en zes zwemdiploma's. Ik was er bijna. Ik kon
de nasi en babi pangang al ruiken. ‘Sambal elbij?’
Nadat ik een mond-op-mond beademing overleefd heb, ga ik weer ergens op het
strand in Italië liggen naast mijn vriendin die overigens mooi bruin is geworden en
grotere borsten heeft gekregen en ondertussen ook even naar de kapper is geweest.
Is dit wel mijn vriendin? En wie is dat kleine lompe mannetje dat naast haar staat te
huilen met een gebroken schepje? Ik heb het niet zo op dit soort types. Ik gooi het
huilende ventje in de zee en loop terug naar mijn echte vriendin die huilend aan de
telefoon roept dat we vandaag nog terug gaan. Even later smijt ik mijn vriendin
uiteraard ook de zee in.
Qst.
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Passionate
Passionate op de eerste Landelijke Gedichtendag

Op donderdag 27 januari 2000 vindt voor het eerst de Landelijke Gedichtendag
plaats. De dag wordt georganiseerd door Stichting Poetry International in
samenwerking met een groot aantal instanties en betrokkenen.
Uitgevers, bibliotheken, scholen en literaire organisaties zullen op allerlei manieren
speciale aandacht aan de poëzie schenken. De bedoeling is echter dat het ook in de
supermarkt en het café om de hoek van gedichten zal gonzen.
Passionate zal op 27 januari in boekhandel Donner te Rotterdam op haar eigen wijze
de poëzie onder de aandacht brengengeheel in geest van Passionate's vernieuwende
festival Geen Daden Maar Woorden.
Het programma is in voorbereiding.
Nadere info:
(e) passionate@passionate.nl
(t) 010 2762626 (kantoor Passionate)
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Aforismen
Een eikel is een nerd zonder computer.
Big Brother waarin ook toiletopnamen worden uitgezonden heet Animal Farm.
Buren zijn vooral wat je niet door de muren heen hoort.
Eerder dan liefde bracht Jezus de mensen eenzame kerst.
Niemand identificeert zich met z'n vingerafdruk
Veel boeken bij De Slegte kun je troosten door er eventjes doorheen te bladeren.
Mensen die een eigen mening hebben gaan statistisch gezien opmerkelijk vroeg dood
Kees Versteeg
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Circusinflatie: degens slikken is al fraai, maar heelhuids uitkakken is de ware kunst.
Je bent pas echt beroemd als mensen je checques niet meer inwisselen omdat je
handtekening meer waard is.
Dieren die stinken zijn geliefd bij bejaarden, andersom echter nooit.
De enige verrijking van de rap voor de poëzie is een betere geluidsinstallatie op
literaire festivals.
Brusselmans schrijft voor de hoogopgeleiden. Vooral bij advocaten is zijn werk erg
in trek.
God is niet dood, de hemel valt alleen nog buiten het GSM-bereik.
Vergeving is de meest uitgekookte vorm van wraak
Christina Vreeswijk
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Bekentenissen van een toneelschrijver
Don Duyns

0.
De redactie van Passionate heeft me gevraagd iets te schrijven over ‘het grensgebied
van literatuur en theater’. Dit omdat ik in hun ogen ‘de vleesgeworden overschrijding
ben’ tussen die twee gebieden. Nou, dat klopt wel: ik publiceerde twee novellen en
schreef daarnaast zo'n twintig toneelteksten. Maar eigenlijk is het omgekeerd: ik
schreef een hoop toneelteksten en daarnaast had ik nog wat tijd over en schreef twee
novellen.

1.
Mijn eerste toneelstuk was getiteld De rode ridder en de groene mummie. Ik schreef
het op de middelbare school en speelde zelf de hoofdrol. Nee, niet de mummie. Met
een vlasachtige pruik op mijn hoofd en een maliënkolder van geknoopt touw aan
merkte ik dat mijn woorden aankwamen bij medescholieren en leraren. Het succes
smaakte naar meer. Ik kon iets!

2.
Nu lijkt het zo logisch, maar lang heb ik het niet durven zeggen.
Als mensen vroegen wat ik deed mompelde ik iets als: ‘O, ik schrijf een beetje.’
Zelden of nooit durfde ik echt te zeggen waar het op stond. Te zeggen wat en wie
ik was. Terwijl het zo simpel is. Mijn beroep is namelijk van binnen vastgelegd. Als
ze het me nu vragen aarzel ik niet meer. Zeg ik het gewoon, hup, recht voor z'n raap.
Kunnen ze het krijgen, als ze het hebben willen: ja, ik geef het toe, ik ben
toneelschrijver.

3.
Naast toneelschrijven regisseer ik ook voorstellingen, meestal n.a.v. mijn eigen
teksten. En ik zal het maar eerlijk zeggen: ik weet nog steeds niet hoe het moet.
Omdat je dat niet kunt weten. Omdat elk stuk, elke
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cast en elke repetitieperiode weer totaal anders is. Daarom gaat het ook zo vaak mis.
Toneelmaken is als de oceaan opvaren in een luciferdoosje met als roeipeddel een
lucifertje, de toneeltekst. En als je niet uitkijkt breekt het lucifertje en kun je niet
meer terug. Dan is toneel de lulligste, meest verouderde kunstvorm ter wereld.
Maar als het wel lukt, jongens, dan gaan de sluizen open. Dan ben je met z'n allen
- op toneel en in de zaal - verenigd in zo'n volmaakt mengsel van eenzaamheid en
gebondenheid dat het bijna religieus te noemen is. Ik heb het nog niet vaak
meegemaakt, maar die keren dat het gebeurde (tijdens een Japanse enscenering van
Macbeth bijvoorbeeld, of tijdens de Ajax van Peter Sellars) verliet ik de zaal als een
ander mens. Klinkt groot, niet?

4.
Maar dat is het ook. Het is de reden waarom ik voor dit vak koos. Omdat ik in
toneelteksten en tijdens geslaagde theatervoorstellingen iets voel van verzachting
tegen ‘de pijn van het zijn’, zoals Kamagurka het ooit zo treffend verwoordde. Ik
ken geen enkele andere context waarin de absurditeit van het dagelijks bestaan zo
helder is als op toneel. Het helderst natuurlijk bij de in een paar spots gevangen
hoofdpersonen uit Becketts Wachten op Godot, die bij een kale boom precies doen
wat de titel beschrijft:
ESTRAGON: Laten we gaan.
VLADIMIR: Dat kan niet.
ESTRAGON: Waarom niet?
VLADIMIR: We wachten op Godot.
Het mooie aan toneel is dat je met heel weinig woorden heel veel kunt zeggen. Je
hebt er geen dikke boekdelen nodig, voor toneel kun je met de kern volstaan.

5.
Toneelschrijven in Nederland - en ik bedoel dit niet als klagen - heeft geen status.
Auteurs van dikke boeken zijn Echte Schrijvers, toneelschrijvers zijn alhier
onzichtbaar als spinnen aan de binnenkant van een afvoerbuis. Even een kleine test.
Kent u de volgende namen: Esther Gerritsen, Oscar van Woensel, Peer Wittenbols,
Koos Terpstra? En deze: Oscar van den Boogaard, Jaap Scholten, Hubert Lampo,
Helga Ruebsamen? Streep de namen weg die u kent.

7.
‘Een kind hoort geluid. Hij hoort geluid nog voor hij een naam heeft. Hij hoort
klotsend water. Hij hoort een zee van bloed om zich heen stromen. Door zijn aderen.
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Door zijn moeder. Het licht van de dag valt pardoes op hem. Hij is overrompeld door
zijn eigen stem. Hij gebruikt zijn stem en schreeuwt. (...) Hij hoort zijn eigen hartslag.
Hij hoort zijn botten groeien.(...)’ (uit: Zelfmoord in B mineur, van Sam Shepard,
vertaling Leo Cuypers en Yoka Berrety)
Toneelschrijven betekent je ziel openleggen ten overstaan van een - bij de voorstelling
- aanwezig publiek. Dat maakt het tot een essentieel andere arbeid dan gewoon
schrijven, proza schrijven bedoel ik. De schrijver van een toneeltekst weet dat aan
die tekst in een latere fase een stem zal worden toegevoegd, beter gezegd: stemmen.
Acteurs zullen zich over vol vertrouwen neergeschreven zinnen ontfermen, zullen
er kleur aan verlenen, emotie, daadkracht.
Of, want dat kan ook, ze zullen de woorden mangelen, slopen, kapot schreeuwen.
Een goede toneelschrijver heeft niet alleen gevoel voor het zweet en het lijden van
theater, maar ook voor de onvolkomenheid ervan. Sterker nog: de ware toneelschrijver,
of schrijfster, geniet hiervan. Hij weet dat zijn of haar werk verminkt gaat worden
en dat is juist deel van de lol. In die verminking schuilt nou juist de schoonheid.

9.
‘“Maar Elly, ik ben immers altijd geweest als nu, ik ben nooit gezond geweest en...
en wil jij me dan onderhouden, als ik hier blijf?” vroeg hij met een glimlach.’
(uit: Eline Vere van Louis Couperus)
De dialogen in romans zijn vaak om van te huilen. Probeer ze maar eens hardop voor
te lezen. Maar ze hoeven ook niet ‘zegbaar’ te zijn. Romantaal gaat tussen schrijver
en lezer, van hoofd naar hoofd. Tussen toneeltaal en toeschouwer zit een mond, die
de woorden spreekt, en een lichaam waar die woorden uitkomen. Of meerdere
lichamen. En decors. Lampen.
Toneeltaal is taal die spreekt. Die moet spreken. Elke zin die neergeschreven wordt,
behalve de regieaanwijzingen, zal uiteindelijk gezegd worden. Toneeldialogen moeten
dus, net als poëzie, uitspreekbaar zijn. Dat stelt eisen aan toneeltaal. Ze moet, vind
ik althans, kernachtig zijn, helder en toch poëtisch. Muzikaal ook en ritmisch, want
wie krijgt anders die zinnen uit z'n bek. Toneeltaal die niet een beetje swingt is
boekentaal. En boekentaal op toneel, behalve als daarvoor gekozen is (bijv. als het
personage dat die boekentaal spreekt een romanschrijver is), is de dood in de pot, de
houtworm in de toneelplanken.

10.
Beckett, Shakespeare, Hugo Claus, de oude Grieken, Kroetz, jonge Hollanders: er
is zoveel te vinden en te halen. Als je maar niet bang bent voor dialogen. En wie kan
daar nou bang voor zijn? We lullen godbetert de hele dag, kijk maar 's naar Big
Brother; die mensen doen niks anders dan ouwehoeren. Dus ik geef het graag toe.
Ja, ik ben toneelschrijver. Iets op tegen?
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(gospel)
zo knijpt de voorzanger
het laatste restje ziel
uit de hoge hoed van
zijn strot
trekt hij het
koor voort door
het karrespoor
van pijn en genot
duister en als bezeten
wat daarin verborgen ligt
welk geheim daarin
glinstert?
verzengend in het licht
van zijn geloof de
vlinder van zijn stem

o Ry you can play
that slide kom
ritselt zijn stem
John Lee Hooker
een hand rust
op zes raadsels
de sleutel
tussen twee
vingers geklemd
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(blues)
voet op de vloer
tikt
verschaald
licht
een geur van
bier en
as
tijd klopt aan
maar is geen gast
tijd gaat rustig
zitten stelt me
vast

Frank Antonie

Kuifje: een nepjournalist als opvoeder
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Landman omringd door engelen
...engelen gene...
Wie sterft valt in de armen van engelen.
Antwoordt op de drempel de landman,
tegen de deurpost geleund: Ik geloof
het vallen wel, het vangen niet, te doorzichtig. Ik kijk naar buiten, naar boven,
wat ik werkelijk zie: de sterren, ieder
in hun eigen baan; naar de aarde en zie
geen geestgrond maar mijn aarde en het
niets daarachter smelt zienderogen.
Als ik diep inadem voel ik mijn aardige
lichaam, hef het glas, dit is wat ik weet,
dit is wat ik ben, een kelder vol leeftocht.
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Terracotta
Mijn kijken naar de aardewerken
gelijkenis van wat een meisjeshoofd
is: ik staar. Alle levensvochten,
ook die er ooit wezen konden,
mochten opdrogen als maar niet
die ogen Spiraal na spiraal sneed haar
maker haren in haar huid, tere
neusvleugels, een misprijzend
glimlachje, maar liet haar ogen leeg;
iris, pupil levensgroot afwezig.
Pas de volgende dag een meisje,
wisselgeld, vingertop, de aanraking
van blauwgrijze ogen - thijm in augustus,
de geur daarvan, de wind in de bergen,iets van een begin -

Ron Elshout
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Waar zouden we zijn zonder de trein
In augustus 1964 kocht ik de Bloemlezing uit de moderne buitenlandse poëzie in
Nederlandse vertaling, samengesteld door Sybren Polet. Het boek was een
wereldwijde eye-opener; het liet zien waar de Vijftigers hun lyriek vandaan haalden;
dat ze schatplichtig waren aan figuren die in alle Europese en Amerikaanse
buitenlanden reeds in de tweede helft van de 19e eeuw inhoud en vorm van de
moderne poëzie hadden bepaald; dat het rijm allang was afgeschaft; dat tot dan toe
de enige moderne dichter van het Nederlands taalgebied de Vlaming Paul van Ostaijen
was; dat juist in traditioneel katholieke landen het experiment van de moderne poëzie
tot grote ontwikkeling was gekomen, terwijl de dichters van het calvinistische Holland
braaf hun protestantse dan wel burgerlijke verzen op rijm bleven bakken.
Het optreden van de Vijftigers zorgde even voor de opwinding van het reuzenrad,
waar de zakelijke Zestigers de rem op zetten. In zeventig werd er al weer volop
gerijmd. Sindsdien staan rijm en vers libre, rap en hermetisch, dominee en dj op
hetzelfde podium om naar de gunst van het publiek en het jaargeld, inclusief de
begrafenisverzekering, van het Fonds voor de Letteren te jengelen. De rijmratten
(Lucebert) zijn terug in domineesland, het succes van Jean Pierre Rawie zegt genoeg.
Maar:
Als ik Jean Pierre Rawie zie
In zijn driedelig domineespak
Lezende zijne grafsteenpoëzie
Denk ik: Dode Dichters Almanak.

De Literaire Reuzenpocket no 15 was in 1961 verschenen bij Uitgeverij De Bezige
Bij te Amsterdam. De boekhandelaar heeft er met vaste hand, in een dunne potloodlijn,
de datum van inkoop (7/4) en de duizelingwekkend lage verkoopprijs van ƒ5,- ingezet.
Maar het handschrift van de jongeman die zijn naam, de maand en het jaar van
aanschaf in de rechter bovenhoek van de titelpagina schreef, verraadt de onzekerheid
waarin hij dat jaar verkeerde.
In januari was ik opgekomen voor het vervullen van mijn dienstplicht; in augustus
was ik al weer vrij man, met een onvoldoende voor stabiliteit, de hevig verlangde
status van S5. Gezocht door de Militaire Politie, die op een oud adres aan de deur
was geweest, vond ik tijdens mijn desertie een schuilplaats op de zolder van de familie
Crucifix aan de Kerkhoflaan in Rotterdam-Crooswijk. Met dochter Marijke had ik
op de Academie van Beeldende Kunsten gezeten; haar ouders wisten niet dat ik mij
op hun zolder schuilhield. Daar las ik mijn eerste gedichten van Arthur Rimbaud.
Waarom kon ik niet één keer een beminnelijke heldhaftige fabelachtige jeugd
beleven, waard om op gouden bladen beschreven te worden, - niet voor mij
weggelegd! Was dit de ‘Ochtend’ (‘Matin’, uit Une saison en enfer) van mijn eigen
verblijf in de hel? Wanneer gaan wij over zandvlakten en bergen op weg om de
geboorte van de nieuwe arbeid te begroeten, de nieuwe wijsheid, de vlucht van de
tirannen en duivelen en de dood van het bijgeloof, op weg om - als de eersten! Kerstmis op aarde te vieren! Het gezang van de hemelen, de optocht van de volkeren!
Slaven, laten wij het leven niet vervloeken!
Het andere gedicht dat in de bloemlezing was opgenomen, ‘Beweging’
(‘Mouvement’) begon met de zin: Het schommelen van de trein langs de rivier met
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zijn stroomversnellingen. Ze waren vertaald door Adriaan Morriën. De woorden, de
zinnen kwamen harder aan dan de kogels uit de Uzi, waarmee ik kort tevoren had
geoefend op de schietbaan van
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de wezenloze legerplaats Wezep - waar ik mij tenslotte met de moed der wanhoop
had gemeld. Drie dagen later keurde de psychiater in het Militair Hospitaal Oog &
Al in Utrecht mij af en reisde ik met de trein naar Rotterdam.
Mijn opleiding was niet zodanig dat ik Rimbaud in het Frans kon lezen. Ik
verbaasde mij wel over degenen die geacht werden dat wel te kunnen, maar het niet
deden. Rimbaud, dichter van de kindertijd, wonderkind, jeugdig genie; in de inleiding
van de bloemlezing werd hij de vader van de moderne poëzie genoemd, een kindvader,
want hij schreef zijn hele oeuvre tussen zijn 16e en 19e levensjaar, en zeker geen
puberpoëzie, om de rest van zijn leven als handelaar in Ethiopië door te brengen.
Tien jaar later zou ik mij op een andere zolder aan de vertaling van Une saison en
enfer wagen, Een seizoen in de hel. Omdat ik nieuwsgierig was naar wat er stond.
Ik stuurde het manuscript naar De Bezige Bij. Op een regenachtige dag had ik in een
spiegeltent, die voor een of ander feest tijdelijk op het Schouwburgplein was gezet
(er stond toen ook al altijd wel ergens een feesttent in de stad), een gesprek met
Remco Campert, die redacteur poëzie van De Bezige Bij was. Ik tekende een contract
voor een uitgave, die nog dat jaar zou verschijnen. Er kwam een voorpublicatie in
een tijdschrift dat niet meer bestaat. Ik kreeg een brief van Hans Andreus, die
stervende was (maar dat wist ik niet), die mijn vertaling prees en mij succes wenste.
Van een vriend die nauw contact met De Bezige Bij had, hoorde ik dat Martin Mooy
- destijds de godfather van de Rotterdamse Letteren - ten kantore van de uitgeverij
had getracht mij en mijn vertaling in een kwaad daglicht te stellen.
Maar het feest ging om een andere reden niet door. De uitgeverij liet mij weten
dat er bij een andere uitgever een vertaling van een andere vertaler op het punt stond
te verschijnen. De markt was te klein voor twee vertalingen van hetzelfde werk.
Jammer, heel erg jammer. In een archiefmap bewaar ik nog de correspondentie met
mr. IJff, jurist van VvL/Vakbond van schrijvers, die mij gratis bijstond om de
uitgeverij de financiële verplichtingen van het contract te doen nakomen. Uiteindelijk
kreeg ik het totale bedrag (ik meen ƒ3000,-, wat voor een zolderkamerbewoner een
kapitaal was) uitgekeerd, dat de royalty's zouden hebben opgeleverd als mijn vertaling
was verschenen en de hele oplage verkocht zou zijn.
Ik laat de verleden toekomende tijd nu rusten. Want eigenlijk had dit een
boekbespreking moeten worden van de Illuminations van Rimbaud, dat onlangs in
een vertaling van Paul Claes is verschenen. Zeer interessant werk, alleen al om de
‘aantekeningen’ die de zeer erudiete en belezen classicus Claes achterin het boek
heeft opgenomen. Rimbaud vertalen betekent een bibliotheek aan secundaire literatuur
bij elkaar lezen. Uitleg, verklaringen, speculaties over betekenissen. Het is niet bij
te houden. Zelf bezit ik al jaren een telefoonboekdikke studie van een Nederlandse
psychiater, die probeerde Rimbaud postuum schizofreen te verklaren. Dit najaar
verscheen in Frankrijk nog een boek van meer dan duizend pagina's, waarin de auteur
tracht uit te leggen dat je Rimbaud ook gewoon als dichter kunt lezen.
Vergeet de studies en naslagwerken, lees de Illuminations in de vertaling van Claes
en je weet wat dichten is. Over de vertaling zou ik veel kunnen opmerken, maar dat
doe ik niet. Dat wordt te technisch. Paul Claes is een uitstekende vertaler, hooguit
zou ik willen zeggen dat hij niet tegelijk een dichter is. Geleerden houden zich meer
aan de letter, dichters nemen in de regel meer vrijheid. Soms wel eens te veel, heb
ik nu gemerkt. Want in het gedicht ‘Mouvement’, dat Morriën in 1964 zo prachtig
vertaalde, en waarvan de eerste zin zoals gezegd luidde Het schommelen van de trein
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langs de rivier met zijn stroomversnellingen, blijkt helemaal geen trein voor te komen.
Het gaat over een schip, een moderne ark. Geen trein te bekennen. Of toch, heel in
de verte? Als zevende betekenis van het woord ‘lacet’ geeft van Dale
Frans-Nederlands ‘vetergang’ (van locomotief)= slingerende gang van een voertuig
over een spoor.
In de twee andere vertalingen die ik nu van dit gedicht ken, komt die trein dan ook
niet voor. Iedere vertaling zal altijd anders zijn, de vertaler moet keuzes maken. Le
mouvement de lacet sur la berge des chutes du fleuve, is bij Van Pinxteren
(Illuminations, 1989): Het klotsen tegen de oever bij de vallen van de rivier, bij Claes:
De slingerbeweging op de bark van de stroomversnellingen. Toch blijf ik, tegen beter
weten in, de vertaling van Morriën zo niet de beste dan toch de mooiste vinden. Maar
dat komt waarschijnlijk door die trein in 1964, van Utrecht naar Rotterdam, waarmee
ik de afgrond van de vrijheid tegemoet reed.
vroegius@hetnet.nl
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Mouvement
Le mouvement de lacet sur la berge des chutes du fleuve,
Le gouffre à l'étambot,
La célérité de la rampe,
L'énorme passade du courant
Mènent par les lumières inouïes
Et la nouveauté chimique
Les voyageurs entourés des trombes du val
Et du strom.
Ce sont les conquérants du monde
Cherchant la fortune chimique personnelle;
Le sport et le comfort voyagent avec eux;
Ils emmènent l'éducation
Des races, des classes et des bêtes, sur ce Vaisseau.
Repos et vertige
À la lumière diluvienne,
Aux terribles soirs d'étude.
Car de la causerie parmi les appareils, - le sang, les fleurs, le feu, les bijoux Des comptes agités à ce bord fuyard,
- On voit, roulant comme une digue au delà de la route, hydraulique motrice,
Monstrueux, s'éclairant sans fin, - leur stock d'études;
Eux chassés dans l'extase harmonique
Et l'héroisme de la découverte.
Aux accidents athmosphériques les plus surprenants
Un couple de jeunesse s'isole sur l'arche,
- Est-ce ancienne sauvagerie qu'on pardonne? Et chante et se poste.
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Beweging
Het slingeren van de stroomversnellingen tegen de hoge oever,
de afgrond van de achtersteven,
de snelheid van de helling
en de geweldige bevlieging van het water
voeren de reizigers langs de ongehoorde paden van het licht
en volgens de nieuwste scheikundige methode
door de wervelwinden van het dal
en de maalstroom.
Het zijn de wereldveroveraars
die een persoonlijk scheikundig fortuin najagen;
sport en comfort zijn hun medereizigers;
zij voeren de ontwikkeling
van de rassen, klassen en dieren mee op dit Schip.
Rust en duizeling
in het voorhistorisch licht,
naar de verschrikkelijke studieavonden.
Want hun voorraad gesprekken temidden van toestellen, bloed, bloemen, vuur en juwelen
en de haastige berekeningen op dit voortvluchtige schip,
wordt als een rollende dijk achter de motorische waterweg zichtbaar,
monsterlijk, in een licht zonder einde, - hun studiemateriaal
jaagt hen voort in harmonische vervoering
en het heldhaftige gevoel van de ontdekker.
In deze verrassende atmosferische wonderen,
zondert een jeugdig paar zich af op de ark,
- herinnering aan een barbaars verleden dat men hen vergeeft? En zingt en houdt voet bij stuk.

Arthur Rimbaud
Vertaling: Rien Vroegindeweij
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P.o.s.t.
Rapdichters?
of: de grote leugen op herhalingsoefening
Heleen Groenendijk en Mariette van Muijen stellen in de recentste Passionate dat
‘rappoëzie de dichtkunst redt’ en gooien hiermee benzine op het vuur van een van
de onzinnigste discussies die binnen de Nederlandstalige poëziewereld gevoerd is:
Nederlandstalige rappoëzie bestaat niet. De eerste die mij een Nederlandstalige
‘rapdichter’ bij naam kan noemen (en voor de goede orde: noch Serge van Duijnhoven,
noch Olaf Zwetsloot, noch Def P. hebben zich ooit zo genoemd) krijgt van mij een
volledig verzorgd weekend in Groningen aangeboden.
Het hele non-issue werd drieëneenhalf jaar geleden gestart in twee Groene
Amsterdammer-artikelen, waarin rap als de nieuwe poëzie bejubeld werd en Serge
van Duijnhoven en Olaf Zwetsloot hoogst aanvechtbare uitlatingen deden.
Enkele maanden na verschijning van die artikelen werd ik gebeld door Emerald
Beryl die voor De Arbeiderspers een bloemlezing uit het werk van ‘jongere’ dichters
en rappers aan het samenstellen was. Ook was hij bezig met het organiseren van een
festival waarin rappers en dichters met elkaar konden experimenteren. Of ik affiniteit
met rap had, was zijn vraag. ‘Ja,’ was mijn antwoord. Al is het niet de muziek die
mijn voorkeur geniet, ik had in de jaren daarvoor enkele malen met rapper Sherlock
van de Groningse rapformatie Zombi Squad opgetreden. Zoiets maakte me natuurlijk
niet tot een rapdichter, noch Sherlock tot een dichtrapper. Evenmin als mijn
voordrachten met het ska-orkest Jammah Tammah mij tot ska-dichter maakten of de
dingen die ik in samenwerking met moderne jazz-muzikanten deed mij tot modern
jazz-dichter bombardeerden.
Maar goed, ik schreef een gedicht, stuurde het in en bemerkte tot mijn schrik en
verbazing dat ik na het verschijnen van die bloemlezing, gelijk de andere dichters in
dat boekje, plots tot rapdichter bestempeld was.
De Arbeiderspers zal ongetwijfeld gedacht hebben: ‘Dat is handig, Van Duijnhoven
en Zwetsloot hebben juist een pleidooi voor de opwaardering van de Nederlandstalige
rap gehouden. Laten wij een stap verder gaan en een nieuwe stroming verzinnen:
rappoëzie. Een hapklare term voor de media, wellicht boren we een nieuwe
lezersgroep aan ... verdomd commercieel aantrekkelijk!’
Er verscheen het boekje Double Talk. En er kwam het festival Double Talk. Waar
de dichters - zo ze al op mochten treden - weggestopt werden in een achterafzaaltje
en de rap-acts te zien waren op het hoofdpodium. Van wederzijdse uitwisseling was
geen enkele sprake. Noch tijdens dat festival, noch in het boek: rapteksten en
gedichten staan (met veel redactiefouten) gebundeld, dat wel, maar zonder samenhang:
ogenblikkelijk zie je welke de rapteksten zijn en welke de gedichten.
En hoewel alle rappers zeiden ‘wij zijn rappers, geen dichters’ en alle dichters zeiden
‘wij zijn dichters, geen rappers,’ schreven de kranten dat er sprake zou zijn van iets
nieuws. Want dat verkoopt nu eenmaal. En schijnbaar had al die media-aandacht tot
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gevolg dat De Arbeiderspers dacht: ‘De grote leugen blijkt te verkopen. Laten we
het succes nog verder uitmelken.’ En zie daar,
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Double Talk Too rolde van de persen. Met ditmaal drie gedichten en verder enkel
rapteksten. Ondanks het lovende voorwoord van Komrij, die nooit dat voorwoord
geschreven zou hebben als hij op de hoogte was geweest van de volledige inhoud
van Double Talk Too, een boek dat al snel in de ramsj belandde, en terecht: het aantal
typeen grammatica-fouten is zo hemeltergend groot dat zelfs een basisscholier er
zich voor zou schamen.
Maar het onheil was geschied: het onderwijzend personeel, altijd op zoek naar
literatuur die hun leerlingen zou kunnen aanspreken, had zich massaal door de media
laten voorliegen en ging in vele gevallen over tot het behandelen van rapteksten
binnen de schaarse tijd die het huidig onderwijs besteedt aan Nederlandstalige
literatuur. Als dat zou plaatsvinden binnen het muziekonderricht zou ik er geen
bezwaar tegen hebben: Nederlandstalige rapteksten zijn muziekteksten. Maar door
de idiote rap-fixatie geraakte de aandacht voor oorspronkelijke poëzie nog verder in
het verdomhoekje.
Er wordt gesteld dat rappers in tegenstelling tot dichters aandacht besteden aan
prostitutie, criminaliteit, betonnen buitenwijken, werkloosheid, racisme en dergelijke.
Het doet me verdriet dit te lezen in een Rotterdams literair blad, waar al in de jaren
dertig het arbeiders/ schrijvers-collectief ‘Links Richten’ zich met dergelijke zaken
bezig hield. Maar ook nadien hebben talloze dichters, ook op rauwe, directe manieren,
zich met deze onderwerpen beziggehouden: Jan Arends, Gust Gils, J.A. Deelder,
Piet Gerbrandy, Bart Chabot, Tom Lanoye, Arjan Witte, Menno Wigman, Ruben
van Gogh en vele, vele anderen.
Het is jammer en ook dwaas dat de schrijfsters van ‘Rappoëzie redt de dichtkunst’
geen andere bronnen hebben geraadpleegd dan de bronnen die ze aanvoeren. Want
daardoor schetsen ze een te eenzijdig beeld van wat werkelijk gaande is en negeren
daarbij de dichters die zich door middel van het geven van boeiende optredens en
het schrijven van sterke gedichten inzetten voor de verbreding en popularisering van
de poëzie. Bertolt Brecht schreef eens: ‘Die Befreiung der Arbeiterklasse kann nur
das Werk der Arbeiter sein.’ Dit geldt ook voor de poëzie: alleen dichters kunnen
deze redden.
Bart FM Droog
Groningen
Bart FM Droog (1966) is dichter. Met Tjitse Hofman oprichter van De Dichters uit
Epibreren en het poëzietijdschrift De Rottend Staal Nieuwsbrief (1995). In 1998
verscheen zijn debuutbundel Deze dagen (Passage). In het najaar van 2000 verschijnt
zijn volgende bundel Benzine bij Passage. Werkt momenteel aan Dichters 1900/2000,
een encyclopedie over Nederlandstalige dichters uit de 20ste eeuw.
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De verbittering van Verbogt
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Zomer jl. gaf de schrijver Thomas Verbogt in het tijdschrift Schrijven lucht aan zijn
frustraties als lezer van manuscripten. Er bestaan volgens hem drie typen
manuscriptschrijvers: het type met talent, het type tegen wie gezegd is ‘Je zou het
allemaal eens moeten opschrijven’ en het type dat zo graag schrijver worden wil.
Dit laatste type zou Verbogt het liefst een briefje willen sturen met:
‘Wilt u in het vervolg iemand anders lastig vallen met uw loze en keurig nette
kunstenmakerij. Kunt u er alstublieft voor zorgen dat er in wat u schrijft ook wat
GEBEURT!! Er gebeurt helemaal niets met mij! En dat vind ik heel erg. Ja, dat ik
al een minuut of vijf besteed aan het verkennen van een lege etalage, dat vind ik
ontzettend erg. Wilt u mij in het vervolg alstublieft één seconde verbazen of ontroeren
of shockeren of aan het lachen maken?’
Wie dit wil kan terecht bij de schrijversvakschool 't Colofon te Amsterdam, want
daaraan is Verbogt verbonden. Duidelijk niet als het gemoedelijke schoolmeestertje,
maar eerder als een soort Bint van Bordewijk: waarom toont Verbogt zo bitter weinig
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begrip voor schrijvers in spe? Didactische overwegingen? Uitgesloten! Een beetje
didacticus weet immers dat je met een empathische aanpak veel betere resultaten
boekt. Nou, kat in 't bakkie, zou je zeggen: als schrijver zal Verbogt zelf ook weleens
met een manuscript hebben geleurd, nietwaar. Of was zijn eersteling meteen al een
spektakelstuk?
Hoezeer velen het ook zullen betreuren, literatuurwetenschappelijk onderzoek
wijst uit: Verbogts eersteling was inderdaad meteen al een spektakelstuk.
De in 1981 bij de Bezige Bij verschenen verhalenbundel De feestavond laat er geen
twijfel over bestaan: al van meet af aan staat de naam Thomas Verbogt (1952) voor
literatuur met een enorme L. Het eerste verhaal al - dat de spannende titel ‘Uit logeren’
draagt - begint op een wijze die zowel verbaast, ontroert, shockeert als aan het lachen
maakt: de hoofdpersoon ontwaakt, staat op en kijkt uit het raam. Voelt u
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de suspense? Verbogt zuigt je als het ware het verhaal in. Hoe spijtig is het dat niet
veel meer literatuur zo pakkend begint. Maar ja, welke schrijver wil er nu van plagiaat
worden beticht? Daarbij, een goed begin mag dan het halve werk zijn, de andere
helft is een tweede - reken maar!
Verbogt slaagt voor alle onderdelen met een dikke tien. Als een ware Strindberg
brengt hij een heus huwelijksdrama voor het voetlicht. Het botert niet meer zo tussen
Bert en Netty ... Wie gaat daar nu niet van watertanden? Het antwoord luidt: de
hoofdpersoon. En uitgerekend hij is bij Bert en Netty te gast. O drama, er is geen
ontkomen aan. Zelfs de oorzaak van het slechte huwelijk krijgt hij op zijn bord:
Berendje. Berendje is het kindje van Bert en Netty. 't Is gehandicapt. Spastisch?
Debiel? ‘Niet goed,’ laat Verbogt Netty zachtjes zeggen. En de lezer barst in tranen
uit. Zo niet Berendjes bloedeigen vadertje Bert. O nee! Bert is boos. Hij rekent het
Netty aan dat Berendje ‘niet goed’ is. Daarom gaat hij naar de hoeren. Met de
hoofdpersoon. Die zijn buik inmiddels zo vol heeft van de intermenselijke beerput
waarin hij verzeild is geraakt, dat hij kotsend huiswaarts keert.
Een meeslepend slot van een meeslepend drama. En: een onvervalst leidmotief!
Want ook in het titelverhaal van De feestavond en in het verhaal ‘De ideeën van
Stravers’ wordt er lustig op los gekotst. Ruiken wij hier La nausée? De existentiële
walging van Jean-Paul Sartre? Vast en zeker! In elk geval krijgt de bundel van
Verbogt door dit stelselmatige gekots een schitterende consistentie. Of zou deze
consistentie te danken zijn aan een stelselmatig gebruik van de hij-vorm?
Alle verhalen in De feestavond zijn geschreven in de hij-vorm en daar GEBEURT
wat mee. Maar wát? Dit laat zich niet eenvoudig analyseren. Wat opvalt is dat Verbogt
het woordje ‘hij’ zeer váák gebruikt. Om precies te zijn: 941 keer. Hij is waarachtig
overal! Wie? Voilá, het risico van de hij-vorm: voor je het weet is er verwarring
ontstaan. Close reading toont aan dat Verbogt hier doelbewust gebruik van maakt.
Een voorbeeld:
‘Bert had zich, na twee jaar economie gestudeerd te hebben, enthousiast en al snel
met succes in het zakenleven gestort, terwijl hij moeizaam kunstgeschiedenis
studeerde en nooit doctorandus werd.’ (pag. 9-10, 1e druk)
Die Bert is volledig verknipt, moet je na het lezen van deze zin wel concluderen.
En verdomd, Bert ís volledig verknipt. Toeval? Een ander voorbeeld:
‘Zonder te vragen wat hij wilde drinken zette Bert een glas whisky voor Paul neer
toen hij was gaan zitten.’ (blz. 16, 1e druk)
Bezopen! En aldus blaast Verbogt zijn personages leven in. En: verluchtigt hij
passages die wat al te benauwend dreigen te worden. Zoals in het verhaal ‘Een
bestemming’, waarin de hoofdpersoon naar een vriendin bust wier levenspartner zich
voor de trein geworpen heeft.
‘De chauffeur roept de naam van het dorp en hij staat op - het lijkt alsof er een
zucht koude wind langs zijn billen en kruis gaat - en loopt naar de uitgang, terwijl
hij zijn evenwicht moeizaam probeert te bewaren door zich vast te grijpen aan de
stangen onder het plafond.’ (blz. 56, 1e druk)
Dus die chauffeur staat op, slingert naar de uitgang ... terwijl die bus maar voortraast
... Ofwel: die chauffeur is een kamikazechauffeur - ha, ha!
Maar zonder dollen; het is natuurlijk razend knap hoe Verbogt met behulp van
een puur stilistische truc loodzware thema's als openbaar vervoer en zelfmoord
hanteerbaar maakt. Eigenlijk is het dan ook niet geheel en al onbegrijpelijk dat hij,
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die zo moeiteloos jongleert met leed en lol, verbaast, ontroert, shockeert en aan het
lachen maakt, zelf maar moeilijk in vervoering te brengen is. Het is bitter dat een
geweldenaar als Thomas Verbogt zich in ons land onledig moet houden met het lezen
van manuscripten.
Hij Hij Hij Hij Hij Hij
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Frans H. Venema
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Laat de stadionpoëzie weer schallen

Wat is er aan de hand met Feyenoord? Ooit gold het dichterscollectief Vak S als
toonaangevend in de wereld van de Nederlandse stadionpoëzie, tegenwoordig bauwt
men nog alleen de voorgebakken liedjes van Cock van der Palm, Willy Batenburg
(‘Huppie, huppie, huppie, Feyenoord is mijn cluppie’) en godbetert Lee Towers na.
Wordt er dan helemaal niets nieuws meer verzonnen?
Een paar jaar terug speelden Sparta en Feyenoord tegen elkaar voor de kwartfinale
van de Beker. Het waren de hoogtijdagen van Feyenoord - misschien niet in sportief
opzicht, maar de stadionpoëzie had de graad van perfectie benaderd. Zeldzaam
origineel, heel gepassioneerd en altijd doeltreffend. Eigenlijk alles waaraan het in
die tijd op het veld ontbrak. Feyenoord verloor die wedstrijd weliswaar (een sudden
death door De Nooijer), maar dat deerde niet want na afloop op weg naar de uitgang
hoorde ik een Feyenoordsupporter een Spartaan toebijten: ‘Maar wij hebben de
mooiste liedjes!’ Dat was het bolwerk waarop deze man zich toen nog kon
terugtrekken.
En inderdaad, Sparta is misschien wel de armoedigste club als het gaat om
voetballiedjes. Al sinds de Batavieren zingt de Sparta-aanhang wedstrijd na wedstrijd
hun misselijkmakende mantra ‘Zullen we laten ho-oren... S.P.A.R.T.A.’ En dat
negentig minuten lang, zonder afwisseling. Niet eens speelse variaties als ‘Dus
schreeuw het van de to-oren... S.P.A.R.T.A.’ of ‘Van achteren naar vo-oren...
A.T.R.A.P.S.’ of ‘'t Staat in mijn baard gescho-oren... S.P.A.R.T.A.’ Het mag dan
de club van Deelder en de hele culturele kliek van Rotterdam zijn, in de
verzamelbundel voetballiedjes van de twintigste eeuw zal dat hele Sparta niet
voorkomen.
Dan Feyenoord. Tijdens die wedstrijd Sparta - Feyenoord werd het toen kersverse
‘Wie niet springt die is een jood’ aangeheven. Nu een klassieker en gecanoniseerd.
Ik bedoel maar, het wordt nu zelfs op het bordes van het Stadhuis van
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Rotterdam gezongen. Maar wat werd er in die tijd met overgave gesprongen! Want
om duidelijk te maken wie je bent, moet je twee keer zo hard uitdrukking geven aan
wie je NIET bent. En niet alleen in stadions, ook in de trein sprong het Legioen die
dagen alsof zijn leven ervan afhing. En dat deed het ook, die keer dat de trein bijna
van de rails gesprongen werd in de spoortunnel op weg naar het Stadion. ‘Wie niet
springt, die wil niet dood’ hoorde ik de mensen zingen. En uit een rond, kaal hoofd
naast mij hoorde ik de treffende witz: ‘Kijk, dàt hadden die gasten moeten zingen,
in plaats van die deprimerende klaagzangen, op weg naar Westerbork.’ In die tijd
beschikte het Legioen nog over creatieve geesten, die de polemiek niet schuwden.
Of zoals die andere geniale vondst, in hoekige stijl gezongen, dus in de perfecte
Rotterdamse vorm, het pesterige: ‘Hamas, Hamas, joden aan het gas!’ Duizend kelen,
één stem. Je reinste statementpoetry. De dreiging die daaruit sprak en de energie die
dat weer opriep. Vooral als het Legioen in optocht door de perrontunnel van Rotterdam
CS trok zodat de poëzie door het hele station galmde.
Nu mag men het Legioen natuurlijk niet van antisemitisme betichten. Waarschijnlijk
weet de meerderheid niet eens wat dat betekent. Met de joden in de Feyenoordpoëzie
worden uiteraard Ajax en zijn aanhangers bedoeld. De gemiddelde
Feyenoordsupporter zal nog geen jood herkennen al stond er één naast hem bij de
pisbakken. Gemakkelijker is het als Feyenoord voor de Europacup tegen een
Israëlische club moet spelen, zoals een paar jaar geleden tijdens de creatieve hausse
gebeurde. Toen bewees het Legioen niet alleen de kunst van de statementpoetry te
beheersen maar ook de stijl van de subtiele klankpoëzie. Vanaf de tribune klonk een
langgerekt ‘zzzzzzzzzzzzzzzzzzz’ en het duurde een halve wedstrijd voordat een
goocheme voetbalrecensent er lucht van kreeg dat het geluid van een opengedraaide
gaskraan werd nagebootst. Het lijkt zo simpel, het ligt gemakkelijk in het gehoor en
het werkt aanstekelijk; iedere tekstschrijver op een reclamebureau zal je verzekeren
dat juist dit de ingrediënten van een succesvolle reclameleus zijn.
Het speels attaqueren van de joden hoort weliswaar tot de vaste poëtica van het
Legioen, maar er is ook ruimte voor andere thema's. ‘We zwaaien met z'n allen naar
de Kuip’ is ontstaan tijdens een wedstrijd in en tegen Groningen in 1993. De
Feyenoordsupporters zongen het voor de mensen die de wedstrijd, waarin Feyenoord
kampioen kon worden (en werd), in De Kuip op een groot beeldscherm live volgden.
Andere succesnummers zijn ‘En Jol, die weet de uitslag al,’ naar aanleiding van de
vermeende gokpraktijken van scheidsrechter Dick Jol op wedstrijden die hijzelf floot,
of ‘Hij is een vriend van de joden,’ voor tegenpartijdige scheidsrechters.
Ajax-hooligans werd het bloed onder de nagels gezongen met ‘En laat je vriend maar
in de steek,’ verwijzend naar de dood van vader/vechtersbaas Carlos Picornie. Mooi
zijn ook de liedjes voor mensen die nog voor het laatste fluitsignaal de tribunes
verlaten: ‘Hij moet naar huis van z'n moeder’ en in hetzelfde ritme ‘Het zijn maar
namaaksupporters’ naar aanleiding waarvan ik zo'n namaaksupporter ooit met
overslaande stem hoorde roepen: ‘O ja, en waar zijn jullie dan tijdens de
uitwedstrijden?’ Loyaliteit komt in gradaties en wordt zwaar bevochten, want weer
een ander schreeuwde hem na: ‘En waar ben jij tijdens de trainingen... van het
tweede?!’
Maar die explosies van creativiteit lijken nu al een jaar of twee voorbij. Je kunt
tegenwoordig nog beter naar een of ander open poëziepodium in een café gaan dan
naar De Kuip op zondagmiddag, als je aan je literaire trekken wilt komen. Braaf
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brengt het publiek de krachteloze, door de Kultuurkamer van Jorien goedgekeurde
versjes van de selectie '70/71 en '92/93 ten gehore. Of het nog afschuwelijker ‘... Dat
ene woord: Feyenoord’ van Lee Towers. De club heeft in geen tijden een boete
wegens aanstootgevende spreekkoren opgelegd gekregen en wordt er eens een
wedstrijd stilgelegd, dan is steevast de tegenpartij de aanstichter. Het kan toch niet
zo zijn dat clubs als Twente en Den Bosch tegenwoordig de toon zetten in dit land?
Zelfs Ajax krijgt praatjes: ‘Als de lente komt dan sturen wij bommen naar Rotterdam’.
Geschiedkundig geen speld tussen te krijgen: 14 mei 1940 was misschein wel het
prototype van een mooie lentedag. Of: ‘Rotterdam Kankerstad, in de oorlog lag je
plat!’ Ja, er zitten heuse taalwetenschappers bij de F-side. Nergens is de krachtterm
‘kanker’ zo populair als in Rotterdam (zoals in Den Haag de ‘tering’ welig tiert), we
kunnen Rotterdam dus met recht de ‘kankerstad’ van Nederland noemen.
Vak S, hak om dat writer's block! Klim weer in de hekken en klim weer in de pen.
Maak van De Kuip weer het grootste tweewekelijkse poëzie-festival van Nederland.
Woorden èn daden willen we! Want wij hebben de mooiste liedjes!
Richard Dekker
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Ten slotte

De tijd dat je, om beroemd te worden, een persoonlijkheid moest zijn met speciale
gaven is voorbij. Onlangs was Freek de Jonge te gast in het tv-programma Barend
en van Dorp, samen met een zojuist weggestemde bewoonster van het Big
Brother-huis. Ze had weinig meer gedaan dan zich - ten overstaan van tv-kijkend
Nederland - een paar weken in een afgesloten huis lopen vervelen, maar ze zat bij
Barend en van Dorp met een aura alsof ze een ster was. En ze had, meldde ze
zelfverzekerd, al ‘zeven aanbiedingen op zak’. Freek de Jonge reageerde daarop:
‘Als ik zie wat je nu maar hoeft te doen om geliefd te worden bij het Nederlands
publiek, dan heb ik me vroeger wel erg uitgesloofd.’
De uitspraak van De Jonge is in de eerste plaats van toepassing op de wereld van
tv en amusement. In dit Big Brother-tijdperk dreigt de democratisering aldaar wat
al te ver door te slaan. Quizmasters, soap-sterren en video-jockeys zijn de sterren
van deze tijd: onderling inwisselbaar en ruim voorradig, want er moeten heel wat
zenders en bladen gevuld worden. Er is zelfs al een programma waarin kijkers
soap-acteerlessen krijgen, om het verschil tussen kijker en idool nog verder op te
heffen. Wat dat betreft: minder begaafden wanen zich bij Jerry Springer en Menno
Buch even een ster, en zijn bereid daar ieder gevoel van gêne voor op te geven. Als
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ze maar aandacht krijgen. ‘Televisievulsels’ noemde Freek de Jonge deze lange stoet
wanna be sterren ooit in een conference.
In de popmuziek is iets vergelijkbaars gaande. Christina Vreeswijk signaleerde in
de vorige editie van dit blad dat Madonna nooit een waardige opvolgster gekregen
heeft. Het is waar; de jaren tachtig brachten nog persoonlijkheden als Madonna en
Prince voort, of, in alternatievere kringen, Morrissey en Nick Cave. De jaren negentig
echter worden gekenmerkt door eendagsvliegen en anonimiteit. Hoe beroemd
sommige DJ's ook zijn, in de gezichtsloze dance-cultuur weet niemand hoe ze eruit
zien.
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En nieuwe sterren? Britney Spears en de Spice Girls zullen binnenkort vergeten zijn,
en Oasis werkt hard aan zijn eigen ondergang. Oude helden uit de jaren zeventig en
tachtig en zien hun kans schoon, en de reünies zijn niet meer te tellen: van Doe Maar
tot de Eurythmics tot Crosby, Stills, Nash & Young. Het zegt alles over de huidige
popwereld.
Ook de letteren worden geteisterd door middelmatig begaafden met een groot ego.
De belangrijkste nieuwe succes-auteurs van de jaren negentig, Grunberg, Palmen,
Van Dis, noem maar op, verkopen vooral zichzelf. Net als die weggestuurde Big
Brother-dame eisen ze hun recht op aandacht op, alsof iedereen volgens het oude
Andy Warhol adagium recht heeft op zijn eigen fifteen minutes of fame. En verliezen
daarbij ieder gevoel voor perspectief uit het oog. Zowel in hun boeken, als in de
manier waarop ze zich presenteren, zijn deze schrijvers het middelpunt van hun eigen
privé-universum. De wereld bestaat wel, maar alleen voor zover het iets zegt over
het ik en diens zoektocht naar erkenning en roem.
Het is een teken des tijds. Bladen, reclames, tv-programma's houden ons voor dat
je eigen geluk iets is dat je moet managen. Succes is een keuze. Ik doe alleen nog
wat ik wil. Omdat ik het waard ben. ‘Ik weet niet hoe het met u is, maar ik wil alleen
nog dingen die me iets extra's geven,’ zegt het meisje in de nieuwste reclame voor
ultra-absorberend maandverband. Geluk, aandacht, en bewondering zijn een recht
geworden. En als je er even niet uitkomt is er een grote voorraad cursussen, Oprah's
en handboeken om je te helpen weer manager van je leven te worden.
Het is de ideologie van het ik en diens recht op zelfbeschikking. De grote
ideologieën van weleer, hoe gevaarlijk ook, temperden tenminste nog de menselijke
grootheidswaan. Om op de literatuur terug te komen: natuurlijk hebben de voorgangers
van Van Dis en co. ook grote ego's. Maar de Grote Drie, om de meest voor de hand
liggenden te noemen,
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weten wel hun privé-obsessies in een groter geheel te plaatsen. Weinigen mogen zo
met zichzelf begaan zijn als Gerard Reve, hij schildert zichzelf in zijn boeken af als
een machteloze, dolende eenling die zoekt naar hogere waarden, omdat hij het gevoel
heeft dat het univer-sum hem verplettert. De personages van W.F. Hermans worden
evenzeer geconfroneerd met de raadselachtige aard van het bestaan; zij zijn bepaald
niet het heersende middelpunt van hun eigen leven. Er is altijd nog iets dat hen te
boven gaat. En dat geeft hen, hoe paradoxaal ook, de persoonlijkheid die de wanna
bees zo missen.
Erik Brus
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Over de medewerkers
Frank Antonie
('60) gaat met zijn groep Oj Zombie - als alles recht kom - dit voorjaar het theater
in met het project ‘Geestgrond’: gedichten, liederen, atmo's & experimenten. Hij
publiceert o.a. columns in: Platenblad, straatkrant Impuls, het huisorgaan van
Popcollectief Den Bosch, Popcall en korte verhalen in de Binnenvaart-krant, gebaseerd
op zijn en andermans ervaringen als schipper(-skind).
August Hans den Boef
('49) is literair adviseur en docent aan het Instituut voor Media en Informatie
Management, Hogeschool van Amsterdam. Publiceerde artikelen in o.a. Hollands
Maandblad, Bzzlletin, en - over Tardi - in Stripjaar 1998. Te verschijnen: August
Hans den Boef & Sjoerd van Faassen, Halte Berlijn - Nederlandse schrijvers,
schilders, architecten, journalisten en politici in de Rijkshoofdstad. 1918-1945.
Nick Cave
(Australië, '57) is zanger, tekstschrijver, en acteur. Begon zijn muzikale loopbaan
met de legendarische band The Birthday Party, en formeer-de daarna zijn eigen groep
The Bad Seeds. Scoorde in 1995 een wereldhit samen met Kylie Minogue. Publiceerde
in 1989 de roman And the ass saw the angel. Zijn (song-)teksten werden verzameld
in King Ink en King Ink II.
Jacob van Duijn
('74) is de J.D. Salinger van het Nederlandse bedrijfsleven. Zijn oeuvre beslaat
één debuutroman (Para!, 1997) en een brandkast met vermoedelijk 44 kluizenaars.
Don Duyns
('67) is (toneel)schrijver en regisseur. Nadat hij in 1990 afstudeerde in de
Theaterwetenschap schreef hij toneelteksten als Wormrot, Dik, Abe, Johnny en Hansje
en Muf en regisseerde hij veel van zijn eigen werk. Publiceerde de novelle Een
gelukkige jeugd, de verhalenbundel Dertig, en nu? en de toneelverzameling Toneel,
met daarin elf stukken. Schreef ook voor televisie (o.a. de VPRO-serie Hertenkamp)
en leest geregeld nieuwe verhalen in het radioprogramma De avonden.
Ron Elshout
('56) publiceerde essays en gedichten in o.a. Bzzlletin, De Gids, De XXIXe eeuw,
De Zingende Zaag, Parmentier en Raster. In de Sondereeks van de Rotterdamse
Kunststichting verscheen een bundel: De wervels van je rug (1986).
Ingmar Heytze
('70) is dichter, journalist en cultureel organisator. Hij werkt als freelance journalist
voor o.a. Rails, het Algemeen Dagblad, het Utrechts Nieuwsblad en CJP Magazine.
In het seizoen 1999-2000 is Ingmar Heytze de eerste huisfilosoof van het Centraal
Museum in Utrecht. Zijn meest recente bundel is Sta op en wankel ('99) uitgegeven
bij Kwadraat.
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Qst.
('81) had gehoopt dat de wereld zou vergaan op 1 januari. Hij zal er alles aan doen,
opdat dit wel op 1 maart gebeurd. Waarom 1 maart? Omdat twee maart zijn broer
jarig is en dat dan niet gevierd hoeft te worden. Tot die tijd schrijft hij door op zijn
kamer in het huisje van zijn lieve papa en mama.
Frans H. Venema
('66) publiceerde in Party, Privé en Weekend, bladen van de grootste literaire
importantie omdat ze de kas van de Libris Literatuur Prijs spekken en doorgaans ook
nog veel beter geschreven zijn dan de voor deze prijs genomineerde boeken. Venema
is criticus. En copywriter met een K.
Steven Verhelst
('76) is afgestudeerd scheikundige en verricht promotie-onderzoek aan de
Universiteit Leiden. Hij publiceerde in Renaissance, Weirdo's en Passionate.
Kees Versteeg
('59) maakte eind '99 zijn come-back in Passionate, na jarenlang een zeer populaire
aforisme-rubriek verzorgd te hebben. Onlangs richtte hij de stichting Third Road op,
waarmee hij 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.
Rien Vroegindeweij
('44) is o.a. columnist voor het Rotterdams Dagblad. Zijn meest recente dichtbundel,
Eerst varen, dan leven, verscheen eind '98 bij uitgeverij Veen.
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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
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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
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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

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
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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
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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
uitverkocht

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
uitverkocht
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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,
Joris Dane, Christian Jongeneel over Jewel en Leonard Cohen, Cornelis Krul, Eduard
Kerstiëns.
jaargang 6 | nummer 6 | nov/dec 1999
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beperkt leverbaar

Interview met MC Brainpower; poëzie van Raymond Carver; Christian Jongeneel
over de universele mythe van Star Wars, Heleen Groenendijk en Mariette van Muijen
over rappoëzie, Thomas van Aalten, Jeroen Mettes, Jan de Bas, Arnold Jansen op
de Haar, Take Hannessen, Jorg Schellekens.
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[nummer 2]
In den beginne
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Er was een tijd dat ik geen literatuur las. Iedereen kent wel een fase in het leven die
net zo goed overgeslagen kan worden. Een periode die tamelijk onnozel is. Bij
sommige mensen duurt die periode ook wel hun hele leven lang. Die ‘sommige
mensen’ zijn dan het zwakbegaafde deel van onze bevolking.
Ik was dertien en las vrijwel alleen strips van Suske en Wiske. Mijn ouders riepen
vaak ‘Zoonlief, lees toch een echt boek.’ ‘Hou toch je stinkbek dicht, kale eikel!’ of
‘Moet jij zeggen, werkloze ongeschoolde huisvrouw,’ zei ik dan onmiddellijk terug.
Als je dertien bent heb je nou eenmaal een grote bek...
Op een mooie Koninginnedag heb ik mijn stapel Suske en Wiskes verkocht aan
een of ander Kralings kakwijf. Dat mens probeerde mij eerst nog te belazeren. Zij
wilde mijn één meter hoge stapel strips ruilen voor vijftien Pinkeltje boeken. Doe
effe normaal. Als ik ergens in die tijd een hekel aan had, dan was het Pinkeltje wel.
Een lelijk klein ventje dat de meest saaie en suffe avonturen beleeft. ‘Dat verhaal
gaat mooi niet door,’ zei ik tegen de vrouw met de aardappel in de keel. Ze dacht
zeker eens even een dom allochtoon mannetje flink te gaan oplichten. Ik ga haar toch
ook niet voorstellen dat ik mijn stapel strips wel zou willen ruilen voor haar Mercedes
S 600 series. Dat was namelijk ongeveer de vergelijking die zij maakte. Ze heeft
uiteindelijk zevenvijftig per deel moeten neerleggen.
Daar stond ik dan op de wereld zonder Suske en Wiske. Ik heb mezelf nog nooit
zo miserabel gevoeld. Volgens mij is dat gevoel nooit weggegaan. God, wat voelde
ik me slecht!
Wat is mijn eerste boek geweest? Ik weet gewoon niet meer wat het eerste literaire
fictieve boek was dat ik gelezen heb. Het moet wel een enorm goed boek zijn geweest,
want anders zou ik nu niet zo fanatiek, bijna hopeloos verslaafd, alle mooie boeken
van de wereld aan het lezen zijn. Lezen is waanzinnig! Ik vond en vind nu nog steeds,
dat bij iedereen die niet ten minste tien bladzijden per dag leest er talloze schroefjes
in hun hoofd loszitten, verder ben ik van mening dat zij ook absoluut niet 100% zijn
en ze geenszins alle vijf op een rijtje hebben. Mijn broer leest geen boeken, hij is
daarom ook knettergek.
Mijn boekenobsessie is nu zo gigantisch, dat ik ook ben begonnen met het schrijven
van een boek. Ik hoop dat er ooit nog zo'n jongetje als ik op de wereld dwaalt en dat
die al zijn Kuifjestrips verkoopt aan een onnozele vrouw en dan een echt boek voor
het eerst zal lezen. En, bij alle goden die er rondzweven, moge dat mijn boek zijn!
Ik hoop echter dat dat mannetje wel zo pienter is dat hij niet vergeet dat mijn boek
zijn leven heeft veranderd. Want ik ben een sukkel, ik weet niet welk boek ik als
eerste heb gelezen. Ik weet niet wie mijn leven heeft veranderd. Wie mijn goeroe is.
Een kleine mobiele telefoon, de BMW Z3, een kartbaan in de tuin, wat ben je
geslaagd in het leven als je dat allemaal hebt! Materialisten zullen toch branden in
de hel. Ik heb slechts een grote boekenkast, met heeeeeeeel veeeeeeel boeken. Al
mijn Helden staan daarin. Ik heb een keer een droom gehad, dat ik voor de poort van
de hemel stond. Petrus stond voor me. ‘Goedemiddag meneer van der Kwast. Eens
kijken, dat is een mooie boekenlijst, komt u maar snel naar binnen,’ zei hij. Daar
kwam ik ze tegen: Bukowski, Hermans, Camus. Er stond ook een man achter mij in
de rij voor de hemel. Die was ineens verdwenen, een luik of zo. Ik hoorde angstige
schreeuwen om hulp uit dat gat. Petrus zei: ‘Maak je maar geen zorgen, dat is zijn
verdiende loon, stomme analfabeet!’ Ik ben geen dromendeskundige, dus ik weet
niet precies wat de droom betekende.
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Ik hoop dat u bij het lezen van deze Passionate weer bij uzelf denkt: ‘Goh, wat
ben ik weer bevoorrecht, dat ik al dit moois mag lezen.’
Ernest van der Kwast
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Ministeck

Gerrit Komrij wordt benoemd tot dichter des vaderlands
Fotografie: Johan Steendam
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Poëzie is een luxe. Dat moeten de ontwerpers van het Studiehuis gedacht hebben.
Schrappen die handel, zonde van de tijd! Poëzie op school beperkt zich straks tot
een handvol scabreuze leuzen op de wc-deur, van oudsher de afwerkplek van verboden
activiteiten. Sex and drugs and poetry. Een illegale onderstroom dus, aantrekkelijker
kan je het bijna niet maken voor de jeugd. Of werkt het zo niet?
Poëzie is een luxe. Luxe is noodzaak. Dat moet Tatjana Daan, directeur van Poetry
International gedacht hebben toen ze 27 januari tot landelijke gedichtendag uitriep.
Om er maar meteen de verkiezing van een dichter des vaderlands aan toe te voegen.
Met een heuse live tv-uitzending nog wel. Tatjana's hele trukendoos gaat open om
de mensen aan hun literaire luxe te helpen. Alle lof voor de ideeën van deze
sympathieke poëziedealer, jammer is het wel dat de uitvoering ervan zo schrikbarend
suf moet zijn.

Passionate was uiteraard van de partij die 26e januari bij de verkiezing van de
Nederlandse variant van de Poet Laureate, maar dan ‘democratisch’ benoemd, in
het Rotterdamse Maastheater. Ik zeg ‘uiteraard’ omdat ook § op alle mogelijke
manieren wil meehelpen om vooral jongeren te interesseren voor de letteren. Op de
nationale gedichtendag organiseerde § daarom een podium midden in Donner, de
drukstbezochte boekenwinkel van Nederland. Nietsvermoedende boekensnuffelaars
werden verrast door spetterende optredens van onder anderen de rapformatie Tombox
en de charmantste aller podiumdichters Hagar Peeters. Een week later werden ook
de Rotterdam Filmfestivalgangers onverwacht geconfronteerd met literatuur en
poëzie. Terwijl in de ene zaal van de Rotterdamse Schouwburg een party aan de gang
was, kon je in de andere zaal outchillen in de Passionate-lounge, met onder anderen
Serge van Duijnhoven en zijn vee- & deejays.
Omdat zo'n verkiezing van een hofdichter geen anderhalf uur kan duren werden
in die live tv-show ook de tien favoriete Nederlandse gedichten van het volk
bekendgemaakt. De keuze van
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het volk kwam tot stand door een flinke 3.000 reacties op publicaties in het NRC en
de VPRO-gids. Ik hoor kennelijk niet tot het volk, ik lees de Volkskrant en HUMO.
U kent de uitslag: Gerrit Komrij is de komende vijf jaar onze volksdichter en de tien
favoriete gedichten zijn allemaal vormvaste verzen uit de middelste decennia van de
vorige eeuw. Had u iets anders verwacht? Nu is Gerrit Komrij sinds jaar en dag een
uitmuntend ambassadeur van de poëzie; iemand die zo kwistig met bloemlezingen
strooit, mag wel eens een bloemetje terug verwachten. Maar een dichter die de mensen
aan de poëzie helpt, dat is Komrij niet. Een fotogenieke treurposeur, nooit te beroerd
voor een paar pakkende soundbites, dat is Komrij. Maar wat hebben we aan gedichten
waarover je niets anders kunt zeggen dan: ‘Dat is clever neergezet, en kijk het rijmt
nog ook!’? Poëzie uit noodzaak, die probeert ondanks alles oprecht te blijven, poëzie
die je anders doet leven, anders doet kijken naar de dingen, poëzie die je overdondert
of desnoods charmeert of anti-charmeert, poëzie in ieder geval die niet glad en
onbewogen op het papier blijft liggen als je het gelezen hebt: dat is poëzie volgens
§. Gerrit Komrij is een kantklosser met woorden. Gerrit Komrij is Ministeck.

Zo voorspelbaar als de benoeming was, zo conservatief was de televisieshow. Een
keur aan mompelende mummies trok voorbij met als dieptepunt een interview met
Leo Vroman in zijn werkkamer in Amerika. Leo Vroman! Wie of wat wilden de
programmamakers bereiken deze avond? Dat stuurt een heel team de Atlantische
Oceaan over en ze komen terug met het hoofd van Leo Vroman. Een kundig dichter,
daar niet van, maar deze avond vroeg om een item over de poetry slam in de literaire
café's van New York, Chicago, San Francisco, van commentaar voorzien door de
nieuwe generatie podiumdichters van Nederland: Ruben van Gogh, Arjan Witte,
Dichters uit Epibreren en Ingmar Heytze. Ingmar Heytze, nu oefent hij nog als
huisfilosoof van het Centraal Museum, straks de dichter des vaderlands 2005-2010,
al moet heel § er een abonnement op het NRC voor nemen!
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Zo voorspelbaar als de verkiezing van des volks favoriete gedichten, en zo
conservatief als de televisieshow, zo was ook de avond in het Maastheater voor en
na de uitzending.
Voor de uitzending: de dichters gedroegen zich zoals de gewone stervelingen van
middelbare leeftijd op een doordeweekse avond plegen te doen: nog moe van de
lange dag en de reis naar Rotterdam, wetend dat het nog een lange weg terug is en
morgen weer vroeg dag. Een korzelige Rutger Kopland nestelde zich in zijn houten
caféstoel alsof het een gerieflijke fauteuil was, vastbesloten de rest van de avond niet
meer op te staan. Vooral aanwezig om duidelijk te maken dat hij hier niet wilde zijn.
Voor één avond mocht hij een Jean-Paul Sartre spelen die een Nobelprijs weigert;
een genieten in het nietgenieten. Ilja-Leonard Pfeiffer daarentegen vond weer niet
de rust om te blijven zitten. Hij zou toch niet gespannen zijn voor de verkiezing?
Zijn theorie wellicht: er waren maar zo'n 3.000 inzenders, als alle lezers van mijn
bundel (Van de vierkante man) mij nu drie keer hebben genomineerd, win ik vanavond
met unanieme stemmen. Daar kwam, op het laatste moment zodat iedereen haar goed
kon zien (al was ze vergeten met pijlen op haar lijf aan te geven waar precies naar
te kijken) Elly de Waard aankakken. Na wat gehannes met stoelen had ze dan toch
een plaatsje helemaal vooraan bemachtigd. Ik zei u al dat het een erg voorspelbare
avond was. Je zag het haar denken, volgens mij zei ze het nog hardop, tegen niemand
in het bijzonder: ‘Zo ik zit. Laten we maar gaan beginnen.’ En inderdaad: daar zat
ze dan, pontificaal als een aftands Hammond-orgeltje op het podium van een
symfonieorkest. Mooie cameraman die haar uit beeld zou weten te houden. Nee, het
was maar koud in het Maastheater zo vlak voor de live tv-uitzending. De enige
warmte kwam van de Rotterdamse diva Jana Beranová, een roofdier loerend op nog
ongekuste lippen. Ik liet me maar wat graag vangen.
Na de uitzending leek er waarachtig nog wat spirit in de avond te komen. Mis!
Toen de euforie van het heropenen van de bar (anderhalf uur lang gesloten vanwege
de uitzending!) was weggeëbd en men na het verzilveren van de laatste
consumptiebonnen kennismaakte met de drankprijzen in het Maastheater, zochten
de dichters gauw een veilig heenkomen. Drie gulden vijfenzeventig voor een miserabel
fluitje! Poëzie mag dan nog zo'n noodzakelijke luxe zijn, met zulke prozaïsche
bierprijzen denken dichters nog maar één gedicht. Van J.A. Deelder, die geen 3.000
NRC-lezers nodig heeft om dichter des vaderlands te zijn. Zijn ‘prozaïsch gedicht’:
‘Lang leve de dichter!’
‘Waarvan?’
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twee fragmenten
1 De kloon
Mijn land laat zich goed portretteren in bepaalde kleine verhalen, zoals ik die vroeger
van mijn vader hoorde, of van zijn vrienden. Het verhaal bijvoorbeeld van de
kroegbaas in St. Juttemis, die op een dag besloot zijn klanten een beetje meer vertier
te bieden dan alleen bier en jenever en bessenjenever, om god weet wat voor reden,
en een clown engageerde om op zondag na de kerkdienst een middagoptreden te
geven.
Achter de kroeg was een kleine zaal, waar in vroeger tijden de plaatselijke
toneelvereniging met kerstmis stukken als Arsenicum en oude kant ten beste gaf. Het
toneel hoefde alleen maar van de troep te worden ontdaan die zich er in de loop van
de jaren had verzameld - die kon zo door de achterdeur, waardoor ooit de decorstukken
naar binnen werden gesjouwd, naar buiten, het erf op gedonderd worden. Geen van
de lampen in de boven- en benedenlijst van het toneel deed het nog, maar omdat het
een matinee betrof maakte dat niet uit: het was voldoende om de buitenramen te
soppen en zo het zonlicht binnen te laten.
Het toneelgordijn was zo beschimmeld geraakt dat de kroegbaas het een paar jaar
geleden maar had verbrand, op hetzelfde achtererf. Dat er dus geen voorhang was
om het dramatische effect van de voorstelling optimaal gestalte te geven baarde hem
nog de meeste zorg: hij kende zijn publiek en wist dat het niet gesteld was op
onorthodoxe vormen van theater, zoals die waarbij begin en einde niet duidelijk
waren afgebakend.
Een paar dagen voor de grote dag - de hele zaal was in orde gebracht, in het zaaltje
stonden keurige rijen bruinhouten stoeltjes en het toneel was opgeruimd en gesopt kreeg hij de ingeving om een van de boeren, die een beetje doorgezakt aan de toog
zat, te vragen hem een landbouwzeil te lenen. Het zeil was weliswaar een zwarte,
gerimpelde plastic lap, niet te vergelijken met het oud-roze, fluwelen doek dat hij
had verbrand, maar zou als toneelgordijn prima dienst doen. Hij regelde de zaak ter
plekke door de man tegelijkertijd de vraag te stellen en hem een borrel in te schenken.
Na de kerkdienst stroomde het volk van het dorp en wat volk uit de omgeving, gelokt
door de ongewone attractie en het pure feit dat er iets te beleven viel, binnen, en
begon gewoontegetrouw bier per strekkende meter te bestellen.
Te laat realiseerde de kroegbaas zich dat de clown volgens de afspraak pas om
half twee zou arriveren en een half uur nodig had om zich ‘voor zijn optreden te
prepareren’ - zo stond het letterlijk in de overeenkomst die hij een week geleden, na
hem nauwkeurig en wantrouwig te hebben doorgelezen, ondertekend had
teruggestuurd naar de impresario. Het was half een, en hier en daar begon zich al
een en ander te roeren. Hij tapte door, vandaag al snel met het zweet op zijn
voorhoofd. Telkens keek hij naar de klok boven de ingang: half een, kwart voor een,
vijf voor een, een uur...
Een eindeloos lijkend half uur later zette hij de muziek af en schreeuwde uit alle
macht, net boven het kabaal uit: ‘Dames en heren, de zaal gaat open!’ Hij gebaarde
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naar zijn vrouw, die behendig door de menigte drong en de deur van de sinds
mensenheugenis gesloten zaal opende.
Tot zijn opluchting stroomde iedereen, mannen en vrouwen, als een kudde makke
schapen - de vergelijking drong zich aan hem op: je kon ze bijna horen mekkeren de zaal binnen.
Nu was er alleen nog het probleem dat de clown nog niet gearriveerd was en
sowieso pas een half uur na aankomst zou optreden. Weer keek hij op de klok, alsof
hij hoopte het tempo van de dag te kunnen versnellen. Het rumoer in de zaal werd
luider en rommeliger, zoals hij vanuit zijn inmiddels eenzame positie achter de bar
hoorde.
Om kwart voor twee kwam de clown binnen.
De kroegbaas was inmiddels zodanig van streek dat hij zijn artiest niet eens verweet
dat hij te laat was, maar met een vaag gebaar naar de deur wees die toegang bood
tot een gang die via de toiletten en de keuken naar het bierhok leidde, dat vandaag
als kleedkamer dienst deed. De clown bleek een doodnormaal ogende jongeman die
zich keurig voorstelde, en om een clown te worden inderdaad zeker een half uur
nodig zou hebben.
Plotseling verliet de paniek hem. Hij luisterde naar het inmiddels tot stormkracht
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aangezwollen kabaal uit de zaal. Kalmte daalde op hem neer. Hij ging de artiest voor
door het gangetje, door de keuken, opende de deur die toegang bood tot de
‘kleedkamer’ en gebaarde naar hem dat hij op een van de biervaten kon gaan zitten
om zich op te maken. Zonder een woord te zeggen wees hij naar de beslagen en
gebutste spiegel op het tafeltje in de hoek, beklom de drie treden van het trapje en
betrad het podium. Een oorverdovend lawaai stormde hem tegemoet, een orkaan van
ongeduld en protest. En dan was hij nog niet eens zichtbaar.
Waardig schoof hij het landbouwzeil een weinig opzij en trad naar voren, tot op
de plek van het podium die de meeste vrees inboezemt, midden voor. Als de Here
Jezus Zelf hief hij zijn armen in een gebaar dat het publiek tot stilte moest manen.
Na enige tijd zo gestaan te hebben verstomde het lawaai tot zijn opluchting enigszins,
net tot op het volume waar hij bovenuit zou kunnen bulderen. En Hij sprak aldus:
‘As jullie nou niet allemal stil benne, gaat het zail niet omhoog, en treedt de kloon
niet op.’
Dat is nu mijn land. De clown trad uiteindelijk inderdaad op - hij verlengde zijn
kleine lint tot een lang lint, hij toverde rode balletjes uit zijn mouw, trok een streng
Chinese ringen uit elkaar, en toverde zowaar uit zijn hoed een wat beduimeld en
aangevreten speelgoedkonijn (dat hij misschien wel van een kind had afgepakt, wie
weet). Hij deed dit alles op het gesopte podium, in het grauwe licht dat van buiten
door de ramen naar binnen scheen, en onder het aanhoudend kabaal van het publiek
dat nauwelijks aandacht voor hem had. Hij was, zoals vele komieken, een van nature
bijzonder humeurig man, en hij was blij toen het doek viel. Letterlijk. De houten lat
waaraan het zeil bevestigd was liet los - er waren te weinig schroeven gebruikt, en
geen pluggen in het plafond geslagen - en het hele zaakje kwam tegen het eind van
zijn optreden, vergezeld van een regen van stof en stukken gips, naar beneden.
Hij kon zijn geld beuren. De kroegbaas leek nog op de gage af te willen dingen
omdat het optreden iets te kort was geweest, maar herinnerde zich bijtijds de oorzaak.
Als de gesmeerde bliksem verliet de artiest het dorp.
HONDELUL, had iemand op zijn busje geschreven, en de rechterspiegel was met
een bierfles aan stukken geslagen.
***
Ik lag achter het riet, keek naar een atalanta die boven de pluimen uit fladderde, en
streelde in gedachten de beschilderde krullen op de hoeken van de wagens van het
circus, of zelfs de metalen hoeklat, ik weet het niet. Wat ik wel nog precies weet is
dat het circus mij de weg naar buiten toonde, zoals de rails zich naar twee horizonten
uitstrekten, gezien vanaf het enige perron dat het lokale station rijk was. De weg naar
de grote voorstelling, daarbuiten.
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2 De vrouw aan het touw
De meest indrukwekkende en absoluut mooiste voorstelling die ik ooit heb gezien,
was die van Il Circo dei Fiori in Genua.
De tent stond opgesteld op een plein dat bij een voetbalstadion hoorde. De omtrek
daarvan rees hoog en donker op tegen de met sterren bezaaide paarse avondhemel,
die de met strengen kleine lampjes verlichte circustent bijna nietig deed lijken, zij
het dat de aanblik van een circustent op mij nooit een nietige indruk maakt. Zeker
niet wanneer de volle maan erboven hangt te broeden. De maan tekent, meer dan de
zon, magische lijnen. De zon is de meester van de lach, de maan de maîtresse van
de tranen.
Na afloop van de voorstelling ging ik naar een café aan de overzijde van het plein,
op nog geen honderd meter afstand van de circustent.
Aan de bar zat, tot mijn verbazing, de vrouw van het nummer in de nok, nu
uiteraard niet gekleed in haar uitgesneden, strakke pakje, maar met een paar
felgekleurde lappen om haar lichaam gewikkeld, en overal sieraden- om haar nek,
haar polsen en aan haar oren.
Haar ogen leken nog wel de opmaak van daarstraks te dragen, maar daar was ik
niet zeker van.
Ik zag dat de kruk naast haar leeg was, en ging er met beheerste haast op zitten.
Vanuit mijn ooghoeken nam ik haar op. ‘Geweldig,’ mompelde ik.
‘Signore?’ Een hoge, aangename stem.
‘Geweldig. Ik vond uw nummer geweldig, I loved your act,’ zei ik.
Ze keek me vragend en een beetje onderzoekend aan. Niet vijandig, terwijl ik dat
eigenlijk wel had verwacht. Of op zijn minst met een zekere reserve.
‘I loved your act. Would you have a drink?’
Ze keek naar haar lege glas, op de bar. ‘So you love my act. A glass of red wine,
please.’ Een zwaar Italiaans accent. ‘I don't often drink. Cannot afford.’
‘Because of training?’ Ik merkte dat ik haar taalgebruik overnam, en besloot daar
onmiddellijk mee te stoppen.
‘Training?’ Ze lachte. ‘Ha, training! Enough training. No. Because money. Circus
life hard.’
‘Heart?’ vroeg ik terwijl ik met mijn vuist op mijn borst klopte. Ik begreep wel
wat ze bedoelde, maar...
‘Heart!’ Nu lachte ze werkelijk. ‘Heart. Yes, that also. Born for. Heart. You nice
to say, nice man to say that.’
Haar glas wijn en mijn wodka werden op de bar gezet. Tegelijkertijd pakten we
onze glazen op. Ik wilde op het circus toasten, of op haar, maar ze was me voor.
‘To nice man, and to nice life,’ zei ze, en keek me recht in de ogen.
We dronken. Voor een paar seconden was het stil, op het geroezemoes rondom
ons na en de trage psychedelische muziek.
Ik opende mijn mond om het gesprek te hervatten, maar wist niet wat te zeggen,
en sloot hem maar weer.
‘You afraid to talk,’ zei ze. ‘Okay I talk.’ Ze zette haar glas op de bar, soepel als
haar nummer in de nok. ‘You watch me. My act. One trick you think. You see me
sweat. Maybe your fantasy smell. One art maybe you think. Star up there not down
here in bar. Up there, how you say, vulnerable but strong. At same time no?’
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Ik hief mijn hoofd, getroffen door de zachte trots in haar stem, en keek haar aan.
Haar glimlach sprankelde vooral in haar blik. Ik knikte, ontwapend.
Ze nam een slokje wijn. ‘You watch me. You excited. All men excited, I feel up
there. I see.’ Nu keek ze naar opzij, strekte haar hand langs haar gezicht en sprak
voort tegen het lampje op de bar. ‘You see one trick. One act. Uniform is what you
see. Open legs. Don't interrupt me. You nice man I can tell. I tell you. Me more arts.
Not just acrobat.’ Ze zweeg en staarde voor een moment in het lichtje. ‘You want to
play with my pink shell?’ Plotseling, zonder zich om te draaien.
‘Pink shell?’ Ik keek haar vragend aan.
Ze wees naar haar schoot.
‘I'm mourning.’ Ik glimlachte. Ik dacht dat ik glimlachte.
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Ze glimlachte terug, hoofdschuddend, waarbij haar oorbellen leken te rinkelen. ‘Not
morning. Tonight.’
‘My wife died. Is dead,’ zei ik. ‘So now I am mourning.’ Ik keek haar aan.
‘Mourning my wife.’
‘Oh...’ Ze leek dwars door me heen te kijken, met haar donkere Italiaanse ogen.
‘So sad for you...’ Ze nam een slok wijn en keek even in de vlam van het lichtje op
de bar. Toen keek ze me opnieuw in de ogen. ‘Maybe even better then, playing with
my shell. Maybe forget a little. Good for you, good for me.’ Weer glimlachte ze en
nam een slokje. Toen werd ze ernstig. ‘Men. Usually trouble. Fight. I say, “don't
touch, go away”, then they come back, and they want to touch me, there.’ Ze legde
een beringde hand op haar heup. ‘And I say “go away, don't touch”, then I say, “ah,
touch”. Trouble, always. You no trouble.’ Ze lachte opnieuw en keek me aan.
‘Anyway, this place nothing, this music, let's go wagon, just for drink, okay?’
Buitengekomen, in het licht van de gekleurde, naakte peertjes boven de ingang van
het café, bood ik haar mijn arm en voelde hoe haar sterke hand zachtjes de binnenkant
van mijn elleboog greep. We liepen over het terrein in de richting van de wagens.
Ondanks mezelf voelde ik haar heup tegen me aan, ik had me sinds lang niet zo goed
gevoeld.
‘No make noise,’ zei ze. ‘Circus men don't like.’
‘Don't like?’
‘Other men. Outside men.’ Ze keek me van onderaf aan. ‘Your wife dead. My man,
also dead. Fight. Don't want talk about.’
Zwijgend liepen we verder tot we bij haar wagen waren.
Ze liet mijn arm los en beklom de paar treden van het trapje, op naaldhakken, naar
ik nu pas zag - om een of andere reden had ik aangenomen dat ze nog steeds haar
ballerina's droeg - en maakte, beschenen door de maan, zachtjes de deur open. Voor
ze het licht aandeed wenkte ze me naar binnen. Ik keek achterom, naar het in
schaduwen van de her en der verspreide gebouwen en bomen gehulde terrein.
Dit is een sprookje, dacht ik, voor ik haar naar binnen volgde, de circuswagen in.
Ze knipte het licht aan.
Wat ik had verwacht te zien, ik wist het werkelijk niet, maar het eerste kunstwerk
dat ik in de kleine ruimte waarnam was niet een elektrische, Japanse waterval, zo'n
lamp waarvan de beschilderde kap, waterval en karpers en al om de naakte peer draait
- welk vooroordeel had me schrapgezet tegen de aanblik van een dergelijke snuisterij?
- maar een klein beeldje van transparant blauw glas, hangend aan het plafond. De
Heilige Michael. Ik herkende zijn gestalte meteen, met in de ene hand het zwaard
en in de andere de weegschaal, en de vleugels op zijn rug. Het naakte peertje was
zeker aanwezig, bleekwit glanzend, het hing vlak achter het beeldje en scheen
erdoorheen.
Ze voelde, van schuin achter me, hoe ik ernaar keek, en naar het kleine, in gips
gegoten ornament erboven, vastgeplakt aan het verder kale, witgeschilderde houten
plafond.
Ik wees vragend naar boven, naar het beeldje.
‘Amulet,’ hoorde ik haar zeggen, bijna achteloos. ‘Protection angel. Balance, you
know. Difficult. You may fall. I have safety-string, but safety-string don't count, you
know.’
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Ik keek om en zag hoe ze naar het beeldje wees.
‘My mother did same act without safety-string. She never fell down. It doesn't
matter. He my safety.’ Ze keek me aan, en gebaarde met haar hand langs haar hals.
‘String. Some of us die old. Some of us die young.’
DANIËLLE.
‘But we keep a short string to love.’ Ze glimlachte en streek met een enkele nagel
langs de huid van mijn hals. ‘Like violin.’
Die nacht ben ik ontmaagd. Vreemd maar overtuigend.
Op weg naar het schip keek ik omhoog, naar de sterren, en bad Daniëlle om
vergeving.
uit: De sterren van de hemel, een verhalenbundel die in maart verschijnt bij uitgeverij
Vassallucci.
Thé Lau
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Kikker en lancet
(17e eeuwsch tafreel, onbekend meester)
voor Jan Eijkelboom en Weldon Kees
Dwalend door dit labyrint van vlezige verzoekingen
struikelend over de stoffige vermaningen
van een piekerende geleerde of veelgeprezen laureaat
zag ik bij een halfingestorte poort de mismaakte bedelaars
Koning ééntand, een parvenu, verdeelt de baat
een gek, omkranst door demonisch vuur
imiteert verwijfd de zegeningen van de goudberingde kerkvorst
in een tredmolen van krijsend ijzer
strompelen Korsakov's gradaties tierend in het rond
verborgen onder erwtenstro hoesten de melaatsen
walging zou er moeten zijn
een verwensing boven de gebalde vuist en als toegift
bij het schavot het vertrouwde tromgeroffel
maar aan de wand hing slechts een schuldeloze stilte
gecompenseerd als vingeroefening voor het gericht.
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Nepalese herinneringen
Om mani padme hum
oftewel ietwat gelogen:
zoals de schaduw het lichaam volgt
zo worden wij wat wij denken
ja, Boeddha had wel makkelijk lullen
wat werd op mijn zesde levenspad
dan magistraal verkeerd gedaan?
zwaar is nu mijn gang als uitgestoten
en solitaire haan
't is waar, eens bedroog ik Ben de Vries
een vriend en chique pianist
door met list
zijn grote liefde meermalen te bekennen
man, mooi was dat vuige leven
knabbelen aan tedere meloentjes
en voor een sekonde of acht die sprong
in het heelal
om mani padme hum
ach, wankel was mijn ziel voor even
kijk, daar valt een ster uit Deurs hand
slechts de woestijnroos bloeit voor eeuwig.

Henk Houthoff
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Downtown
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‘Ik ben benaderd door het Novotel,’ zei mijn huisarts.
‘Dus?’
‘Ze vragen mij om met hem mee te reizen. Ik kan niet en wil eerlijk gezegd ook
niet. En toen moest ik aan jou denken met al die buitenlandse reizen van je. Je krijgt
een ticket maar geen vergoeding. Natuurlijk kan je zijn portemonnee plunderen. Er
zit denk ik zo'n vijfhonderd dollar in.’
Hij liet bij wijze van vraagteken een stilte vallen. Ik dacht aan mijn afspraak met
Elsie die avond en zei: ‘Oké, ik doe het.’
‘Zoek dan nu je paspoort en neem een taxi naar het Novotel. De rest wijst zich
vanzelf.’
Meneer Huddle was een krasse grijsaard, stevig gebruind en bijzonder goed
gehumeurd. Hij droeg een maatpak van zuiver scheerwol, waarbij het overhemd open
stond. Aan zijn voeten prijkten hagelwitte Nike Airs en in zijn pochetzakje stak een
Ray-Ban. Hij toonde me een puntgave tandpasta-glimlach, goed voor tienduizend
dollar revisiewerkzaamheden, opende vreugdevol de armen en zong me toe:
‘When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's Amore!’
Hij had zonder meer een fantastische zangstem. Het volume blies me haast
achterover. Ik gaf hem de vijf, zijn andere hand sloeg me op de schouder en slechts
met zachte weerstand kon ik de man er van weerhouden om me te omhelzen.
‘And how are you?’ zei ik terwijl ik hem van me afduwde.
Hij keek me stralend aan. ‘Never been better!’
Ik keek in zijn knalblauwe ogen, pareerde de stralende blik en dacht: dit wordt
een makkie of het wordt de hel.
‘Dus u woont in L.A.?’ vroeg ik op het vliegveld om een gesprek op gang te brengen.
Tijdens de taxirit erheen had hij voornamelijk tevreden maar zwijgzaam naar buiten
zitten staren.
‘L.A., that's my lady!’ barstte hij meteen in zingen uit en voor hij goed en kwaad
uitgezongen was en ik kon vragen in welk deel van de stad dan, begon hij zijn
levensverhaal af te steken. Hij had gezongen met reuzen als Sinatra en Dean Martin,
moest ik weten. Dat was in de tijd van Las Vegas geweest. Een gewéldige stad. Hij
zette meteen ‘Viva Las Vegas!’ in, dat ik van Elvis kende. We stonden in de rij voor
de incheck-balie en ik zag de mensen denken: zien dat we een seat ver uit de buurt
van deze man krijgen. Zelf vond ik zijn zanglust wel vermakelijk. Ik ben niet thuis
in zangstemmen maar het leek me een stevige bariton, met een niet storend vibrato.
Na de douane sloeg Mr Huddle bij de eerste de beste bar meteen een glas whisky
achterover, terwijl ik in een kiosk even wat tijdschriften insloeg. Ik kwam er pas
achter toen hij zonder betalen wilde weglopen en zich een oploopje vormde, omdat
Mr Huddle onomwonden verklaarde niet over contanten te beschikken. Na enige
woorden over en weer wees hij uiteindelijk in mijn richting. Ik ging snel op het
groepje af en betaalde de tender, uit Mr Huddle's eigen portemonnee. Er restte nog
honderd dollar, wel even ruim vierhonderd minder dan me was voorgespiegeld. Ik
hoopte maar dat hij niet meer van zulke onverwachte uitgaven ging doen, want ik
schatte dat ik het bedrag hoogstwaarschijnlijk al kwijt zou zijn aan de taxi van het
vliegveld naar zijn huisadres, waar dit dan ook mocht wezen.
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‘Waar precies woont u nou in L.A.?’ vroeg ik terwijl we naar de gate liepen, weg
van alle shops.
‘Downtown,’ mompelde Mr Huddle.
Tijdens het boarden kneep Mr Huddle de stewardess bij de deur tot mijn verrassing
resoluut in een tiet. Het was een mooie meid en ik voelde enige jaloezie op de
onschendbaarheid van zijn seniliteit.
Ik had zijn bagage in het Novotel grondig doorzocht op de aanwezigheid van
medicijnen die zijn plotselinge simpelheid konden verklaren, maar natuurlijk had
mijn huisarts dat ook al bekeken. Toch was ik blij dat ik het onderzoek had herhaald,
want vagelijk ging de vraag door me heen of ik niet op ingenieuze manier werd
misbruikt voor een of ander
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drugstransport. Die gedachte werd versterkt toen Mr. Huddle bij het wachten voor
de gate opnieuw over zijn Las Vegas jaren begon, en met name over de enorme
misdaad die er indertijd had geheerst. Hij liet wat namen van mafia-capones vallen
die ik geen van allen kende maar nog altijd angstaanjagend genoeg klonken. Toen
hij merkte dat ik op dit gebied volstrekt geen gesprekspartner was, deed hij er weer
het zwijgen toe. Hij keek het liefst blijmoedig om zich heen, merkte ik, nu en dan
wijzend naar iets volstrekt willekeurigs, een reclamebord, een hondje met een strik,
een prullenmand, en schuifelde naast me voort alsof ik er niet was.
Zodra we in de vliegtuigstoelen zaten leek hij me ineens toch op te merken.
Flauwtjes weerspiegelde zijn blik een idee van herkenning.
‘Aren't you the bellboy?’ vroeg hij voorzichtig.
‘Zoiets,’ zei ik en richtte me op de sluiting van mijn stoelriem. De stewardess die
door Mr Huddle in een tiet was geknepen liep de rijen langs en Mr Huddle gaf haar
een vrolijke knipoog. Ze deed alsof er niets gebeurd was.
‘Never met a nipple I didn't suck,’ zei Mr Huddle welgemoed.
Na take-off werden aan de passagiers pakjes sinaasappelsap uitgedeeld. Het gelukte
Mr Huddle niet het rietje in het gaatje te krijgen. Ik bood aan om het voor hem te
doen, maar hij sloeg mijn uitgestoken hand kribbig van zich af en modderde
grommend door. Woedend oefende Mr Huddle extra kracht uit en het volgende
moment spoten de oranje stralen ons om de oren.
Zodra het lichtje van riemen-vast uitging, nam ik hem mee naar de toiletten. Hij
verdween naar binnen en ik liep de aangrenzende pantry binnen om de crew in te
lichten over het bijzondere karakter van mijn reisgenoot. Ik vroeg de stewardess die
door Mr Huddle in haar tiet was geknepen of ze me een hotel kon aanraden in L.A.
Ze antwoordde dat het hotel van de crew prima was en zweeg zwoel glimlachend.
Ik vroeg om een whisky zonder ijs en betrapte me beschaamd op het neuriën van
‘Let there be love’.
Toen ik na de tweede whisky bedacht dat Mr Huddle wel erg lang op het toilet
bleef, rammelde ik kort aan zijn deur. Hij reageerde niet. Woest bonsde ik op de deur
en sommeerde hem open te doen. Toen ook nu een reactie uitbleef waarschuwde ik
een stewardess. Ze zocht een sleutel en opende de deur. Ik stond te trillen op mijn
benen, een angstvisioen van een op de pot ineengezegen Mr Huddle danste al op
mijn netvlies. Het tegendeel was het geval. Hij stond stram voor de spiegel en staarde
zichtbaar gefascineerd en geamuseerd naar zijn spiegelbeeld. Pas toen de stewardess
een hand op zijn schouder legde, ontwaakte hij uit zijn roes van zelfverheerlijking.
Ik onderdrukte een verwensing en volgde hem terwijl hij naar zijn stoel werd
teruggeleid. Zodra hij zat kneep hij ook deze stewardess even snel in een tiet.
Tegen de tijd dat we de landing op L.A. Airport inzetten, was ik gebroken. Mr Huddle
lag heerlijk naast me te pitten. Hij had de hele reis gezongen (‘Moonriver’, ‘Volare’,
‘Send in the clowns’), om drank geroepen, grijpbewegingen langs me heen gemaakt
naar passerende stewardessen en was uiteindelijk een kwartier voor de landing
volkomen tevreden in slaap gevallen.
Terwijl ik in de rij voor de douane snel even mijn visumpapieren stond in te vullen,
wandelde Mr Huddle van me weg en passeerde als Amerikaans staatsburger zonder
verdere plichtplegingen de immigratiedienst. Ik verliet de rij en zei de
immigration-officer dat de man die daar weg liep een patiënt van me was die ik
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begeleidde en dat ik erachteraan moest, of dat hij hem moest laten tegenhouden. Het
was tegen dovemansoren gezegd; iedereen die wel eens naar de V.S. is gereisd weet
wat voor scherpslijpers het zijn. Het land van de onbegrensde mogelijkheden
misschien, je moet er alleen eerst wel binnen zien te komen.
Zonder pardon werd ik naar mijn plek in de rij teruggewezen. Toen ik een half
uur later knarsetandend aan de beurt was, was Mr Huddle spoorloos verdwenen. Ik
kamde de aankomsthal uit, maar nergens viel een vriendelijk glimlachende of
luidschallende demente bejaarde te bekennen. Tenslotte trof ik hem buiten alsnog
aan, bij de taxi's. Mijn hoop dat hij bij het betreden van bekende bodem een stuk zou
opknappen, klopte in die zin dat hij in een heftige discussie was verwikkeld met een
Mexicaanse taxichauffeur over de ritprijs naar het centrum.
Toen ik naast Mr Huddle zat, zei ik: ‘Rijden maar.’
‘Waarheen?’ vroeg hij.
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‘Downtown,’ zeiden Mr Huddle en ik gelijktijdig, maar ik voelde me ook onrustig
worden bij de ontegenzeggelijke vaagheid van dit reisdoel. De man naast me bleef
onveranderlijk in raadselen gehuld. De gehele vlucht had hij me geen enkele vraag
gesteld die enigszins voor echte belangstelling had kunnen doorgaan. Hij had me
gevraagd of ik homo was, of ik Chinezen kon uitstaan (hij niet) en of ik wist wie
Mel Tormé was. Voor het overige was hij mijn aanwezigheid louter blijven dulden
als niet al te hinderlijke maar verder overbodige ballast. Over zichzelf liet hij niks
los dan dat hij in Las Vegas had gezongen, met alle grote jongens. Andy Williams
was een whimp, Sammy Davis jr. dikke mik. Ik liet hem maar lullen. Dat hield hem
af van zingen.
Het bleek niet gek ver rijden van het vliegveld, voor Amerikaanse begrippen dan.
Er stonden palmen aan weerszijden van de wegen, de zon scheen lekker en ik voelde
me kalmeren. Op aanwijzing van Mr Huddle kachelden we over Santa Monica
Boulevard en ik voelde me nog eens verder ontspannen bij het horen van zijn
gedecideerde aanwijzigingen aan de chauffeur. Kennelijk keerde zijn geheugen nu
in rap tempo terug.
‘Stop hier!’ riep hij verrukt.
Nieuwsgierig veerde ik op. De taxi stopte langs de sidewalk van een wat armoedige
winkelstraat, Mr Huddle stapte uit en liep onmiddellijk en zonder omkijken weg. Ik
wilde hem achterna maar werd bij mijn schouder gepakt door de Mexicaan. Eerst
betalen. Ik gaf hem vijftig dollar. Dat was niet genoeg. Ik zag Mr Huddle om een
hoek verdwijnen en gaf de Mexicaan de andere vijftig dollar ook maar. Ook dit bleek
niet genoeg. Ik had ineens spijt dat ik Mr Huddle de ritprijs niet had laten
uitonderhandelen. Ik griste een biljet van vijftig Nederlandse guldens uit mijn
portemonnee maar ook daar kwam ik niet zo maar mee weg. Hij wilde eerst weten
hoeveel dat ‘funny looking’ papiergeld waard was. Ik zei 250 dollar en hij keek me
argwanend aan. Zijn inhaligheid won het van zijn wantrouwen en hij liet me los. Mr
Huddle achternasprinten was er echter niet bij, ik moest me ook nog ontfermen over
zijn koffer. Op wieltjes weliswaar maar toch een onding. Tegen de tijd dat ik de hoek
had bereikt, was hij wederom spoorloos verdwenen.
Daar stond ik met een doodvreemde koffer, zonder een dollar op zak in een vreemde
stad - en ook nog in een niet al te best deel ervan. Ik kon teruggaan naar het vliegveld,
maar mijn retourvlucht ging pas morgen. Ik probeerde me te herinneren in welk hotel
de stewardessen overnachtten, maar realiseerde me dat de naam van het hotel helemaal
niet was gevallen. Daarop klampte ik een voorbijgangster aan en vroeg haar naar
een politiebureau. Ze liep het hele eind met me mee, acht straten ver. De agent van
piket hoorde er mijn verhaal met stijgend ongeloof aan. Ik vroeg hem herhaaldelijk
om uit te laten kijken naar een verwarde oude man in een scheerwollen pak op
sportschoenen, die ik vanuit Nederland begeleidde naar huis maar nu kwijt was
geraakt.
‘Jij bent gewoon op zoek naar gratis onderdak,’ verklaarde de agent na mijn derde
uitleg. ‘Dit verhaal is te onzinnig om serieus te nemen. Een goedemiddag.’
Terug op straat viel me op dat het donker begon te worden. Een zware arm vouwde
zich om mijn schouders en een donkere stem zei: ‘Hello, my friend, how are you?’
Een lange neger die een nogal criminele indruk op me maakte, misschien door zijn
kekke bontmutsje die me voor dit deel van Amerika niet erg op zijn plaats leek (maar
ik vergiste me hierin graag), keek me indringend aan. In zijn forse gebit twinkelden
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meerdere gouden elementen. Het is niet alles goud dat er blinkt, ging het appelig
door me heen. Ik merkte dat ik moe was, maar was niettemin op mijn hoede. ‘Sorry,
ik geen Engels spreken,’ antwoordde ik in het Nederlands en haastte me weg.
Niet veel later liet ik mij door een blank stelletje de weg wijzen naar een goedkoop
hotel waar ze voor hun trouwen wel eens hadden afgesproken voor een rendez-vous.
Het bleek inmiddels een hoerenhotel geworden. Het kon me niet schelen, ik was
moe, ietwat van streek en verlangde naar een bed. Dat moest geen probleem vormen
in een tent als deze. Ik viel neer op mijn matras en sliep in. Binnen het uur schrok ik
wakker. Het was vrij rumoerig in het hotel maar ik was er vrij zeker van dat het
innerlijke onrust was geweest die me wekte. Ik kon me geen details van een droom
herinneren, maar een onaangenaam gevoel bleef. Wel had ik de lucide ingeving dat
Mr Huddle misschien rechtstreeks naar huis was gewandeld! Op het tafeltje bij het
raam lag een telefoonboek. Ik wipte uit bed en sloeg het open bij de H. Er stonden
vijfenveertig Huddle's in. Snel zocht ik het hotel
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op en vergeleek de zipcodes. Er was één Huddle met een postcode die vrijwel overeen
kwam. Van die Huddle draaide ik het nummer.
Er werd direct opgenomen. Ik maakte me niet nader bekend maar zei dat ik familie
zocht van ene Martin Huddle.
‘Dat is mijn schoonvader,’ antwoordde de vrouwenstem verveeld. ‘Maar die zit
ergens in Europa. Hij is een week of wat terug vertrokken.’
‘Hij is in L.A.,’ zei ik, ‘maar ik ben hem ergens downtown kwijtgeraakt.’
‘Downtown? Kwijtgeraakt? Wie bent u?’ klonk het op slag opgewonden.
Ik voelde me erg ongemakkelijk worden. Eerst had ze die oude gek klaarblijkelijk
zonder enige gemoedsbezwaren in zijn eentje naar Europa laten afreizen, en nu hij
viakbij huis zoek was, werd ze panisch. Ik verzekerde haar dat ik direct naar de politie
was gestapt maar dat men daar geen enkel geloof aan mijn verhaal had gehecht. De
vrouw werd nu op slag zeer zakelijk, vroeg op welk bureau ik was geweest en vroeg
haar mijn nummer. Mijn oog rustte nog half op het nummer van het hotel in de gouden
gids en ik gaf het haar werktuigelijk. Ik voelde me bekaf en wilde terug naar bed.
‘Ik laat het verder aan u,’ zei ik geeuwend.
‘U hoort nog van me,’ zei de vrouw en legde neer.
Nog geen kwartier later ging de telefoon. Het was de agent bij wie ik enkele uren
eerder was geweest. Of ik als de weerlicht naar het bureau wilde komen.
‘Nee,’ zei ik en hing op.
Meteen ging de telefoon opnieuw. Dat ik nu meteen kwam, klonk het ditmaal
dreigender. Ik zei van niet. Eerst was ik het bureau uitgebonjourd en nu moest ik op
stel en sprong komen opdagen? No way, José.
‘Er wordt een man vermist. Als u enig christelijk normbesef heeft, werkt u ten
volle mee aan zijn spoedige opsporing,’ zei de agent tot mijn verbazing.
‘Als u over enig christelijk normbesef beschikte, had u me in eerste instantie niet
de straat opgeduwd,’ antwoordde ik vinnig.
‘Blijf waar u bent, u wordt zo opgehaald,’ zei hij en hing op.
Het was niets te veel gezegd. Ik had de hoorn nog niet neergelegd of er reed een
politieauto met loeiende sirene voor bij het hotel. Ik keek langs de vitrage naar buiten.
Enkele hoeren stoven links en rechts de straat op.
Ver na middernacht legde ik nogmaals mijn verklaring af over Mr Huddle, waarbij
vrijwel alle vragen gingen over hoe ik hem in godsnaam kwijt had kunnen raken.
Terwijl ik daar eindeloos over werd doorgezaagd, kwam het bericht dat hij door een
patrouillewagen was gevonden. De oude gek was ergens langs de weg aangetroffen
terwijl hij in het duister als verlamd had staan staren naar de voorbijglijdende
koplampen, volkomen in de bonen. Meteen was het gedaan met de belangstelling
voor mij en kon ik gaan.
Ik sliep niet best meer die nacht. 's Ochtends vroeg werd ik nog eens gebeld,
ditmaal door de zoon van mr Huddle die stante pede diens koffer wilde komen
ophalen. Ik stemde maar toe en hij kwam hem een half uur later in ontvangst nemen
zonder ook maar een woord van dank. De man leek in niets op zijn vader en hoewel
dit me verwonderde, kon het me tegelijkertijd geen hol schelen. Ik was slaperig en
ik was het zat. Ze zochten het verder maar uit. Ik wilde zo snel mogelijk naar huis.
De volgende morgen stond ik in alle vroegte op en checkte in bij de balie. Aan de
receptionist vroeg ik toch even waar de straat lag waaronder de schoondochter van
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mr Huddle in het telefoonboek stond vermeld. Het bleek maar een paar blokken
verderop. Het vergde een korte wandeling en het was prachtig weer, dus ik stak de
handen in de zakken en ging op weg.
Zoals vaker in Amerikaanse steden kan je een hoek omslaan en dan kom je ineens
in een wijk met een geheel andere sociale status. De tuinen werden groter, de stoepen
breder en de huizen oogden beter onderhouden. Toen ik uiteindelijk te voet Maverick
Avenue, nummer 144, naderde, hoorde ik tot mijn opwinding het onmiskenbare
opgewekte zingen van Mr Huddle vanuit een openstaand raam.
‘Fly me to the moon, let me play among the stars...’ galmde zijn vrolijke timbre
door de vroege ochtendlucht. ‘Let me see what spring is like on Jupiter and Mars...’
Ik bleef bij het tuinhek staan en luisterde een tijdje grinnikend.
Toen draaide ik me om en nam de bus naar het vliegveld.
Joris Moens
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De vele beperkingen van Stef Kamil Carlens
De instrumenten van de drie muzikanten staan achter elkaar en diagonaal op het
podium, als een trein die elk moment kan vertrekken. Ervoor dansen een man en een
vrouw op stevige electropop. Het zijn twee leden van Les Ballets C. de la B., een
Belgisch dansgezelschap. Als het openingsnummer is afgelopen heerst er moderne
verwarring onder het publiek in de Rotterdamse Schouwburg. De meeste bezoekers
van de voorstelling Plage tattoo zijn afgekomen op de drie muzikanten, leden van
de Antwerpse popband Zita Swoon. Maar is dit een popconcert, waarbij het de regel
is na elk nummer te applaudisseren? Een paar handen gaan voorzichtig op elkaar.
De dansers dansen door. De muzikanten staren voor zich uit, het publiek negerend.
Het applaus sterft een zachte dood. De rest van de voorstelling zal niet meer worden
onderbroken door handgeklap.

Monnikenpij en avondjurk
Zijn lange blonde haren vallen over een zwart gewaad dat het midden houdt tussen
een monnikenpij en een elegante avondjurk. Zittend aan een van de lange tafels in
de artiestenfoyer van de Rotterdamse Schouwburg vertelt Antwerpenaar Stef Kamil
Carlens (29) dat hij zijn kleding zelf ontwerpt en in elkaar zet. En dat hij voor zijn
band Zita Swoon de muziek componeert en teksten schrijft. Dat hij ook zijn inbreng
had in het decor en de choreografie van het dans/muziek/theaterstuk waarin hij de
dag ervoor zong, musiceerde, acteerde en danste. Dat hij schildert en tekent en het
artwork doet voor cd's. Een dame van het Scapino Ballet onderbreekt het gesprek.
Of Carlens interesse heeft om binnenkort een productie te doen met het Rotterdamse
gezelschap? De exbassist van dEUS kijkt bedenkelijk. Hij gaat optreden met zijn
andere band, Kiss My Jazz. Ze bellen nog. Filmmuziek schreef Carlens trouwens
ook.

dEUS
Begin jaren negentig was Carlens een van de oprichters van dEUS, de Belgische
band die grote faam verwierf in de Europese alternatieve popscene. Toen zijn andere
band Zita Swoon, voorheen
Cornelis Krul
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Moondog jr., ook succesvol bleek stapte Carlens uit dEUS. In het theatrale Zita
Swoon kon hij zijn vele expressievormen nog meer uitleven. De laatste cd van Zita
Swoon, I paint pictures on a wedding dress, werd opgenomen in Amerika en is een
eigenzinnig hoogtepunt in de Belgische popmuziek.

Kortharig
Ooit was Carlens een verlegen kortharige scholier in een Antwerpse buitenwijk. Tot
hij op een dag besloot nooit meer onopvallend door het leven te gaan. ‘Ik liet mijn
haar groeien en richtte een band op. Ik wilde gezien en gehoord worden, beroemd
zijn. Daarom ging ik ook in het Engels zingen. Het Nederlandse taalgebied is te
beperkt. De Franse taal was nooit een optie, die beheers ik te slecht. Met Jacques
Brel kwam ik pas in aanraking via Engelstalige artiesten, zoals David Bowie die
“The Port of Amsterdam” zingt.’

She walks my room in
Het Engels van Carlens is niet perfect. ‘She walks my room in,’ zingt hij ergens.
Toch geeft zijn Vlaamse accent - en soms zinsopbouw - de Engelse teksten precies
de vervreemdende sfeer die ook kenmerkend is voor zijn muziek: een experimentele
combinatie van Amerikaanse rock, universele synthipop en Europese melancholie.
Carlens: ‘Als ik een liedje schrijf, heb ik meestal nog geen tekst. In mijn thuisstudio
maak ik een melodie en begeleid die in eerste instantie met keelklanken. Later verzin
ik er teksten bij. Soms gebruik ik de cutup methode. Zinnen uit een krant knippen,
die door elkaar gooien en dan achter elkaar plakken. Sommige zinnen zitten al heel
lang in mijn hoofd en vallen opeens op hun plaats bij een stuk muziek. De titel van
Zita Swoons laatste cd, I paint pictures on a wedding dress, heb ik uit een boekje
met kinderuitspraken dat vroeger bij mijn ouders in de boekenkast stond. Uit die zin
zijn veel van de teksten op de cd gegroeid. Elk liedje is een verhaal over het
huwelijksleven, een schildering op de trouwjurk die na het huwelijksfeest in de kast
wordt gehangen.’

En als het moet: geproefd
Veel lezen doet Carlens niet. In bed een paar pagina's uit een stripboek als
slaapmiddel. En hij is al een tijdje bezig met het laatste boek van Salman Rushdie,
De grond onder haar voeten. Het verhaal over een populaire Mexicaanse zangeres
spreekt hem aan, want het handelt over beroemdheid. Carlens: ‘Als ik niet succesvol
zou zijn met mijn muziek, ging ik wat anders doen. Het liefs iets kunstzinnigs
natuurlijk. Maar als ook mijn tekeningen of kledingontwerpen niet zouden aanslaan
bij een groot publiek, veranderde ik van beroep. Ik ben niet gehecht aan één vorm
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van expressie. Bovenal wil ik gezien en gehoord worden. En als het moet: geproefd.
Als ik daar succesvol in zou kunnen zijn, zou ik net zo goed kok willen worden.’

Vele beperkingen
Hoewel hij het boek van Rushdie mooi vindt, zal het geen directe inspiratie vormen
voor een tekst. Carlens werkt instinctief. Een opborrelend idee moet direct worden
uitgevoerd. Muziek, beeld en dans lenen zich daar het beste voor. Carlens: ‘Ik ben
niet de grootste zanger, muzikant, componist, danser of schilder. Toch merk ik steeds
meer dat mijn vele beperkingen juist mijn kracht zijn. Wegens tijdgebrek laat ik mijn
kleren tegenwoordig in elkaar naaien door een professionele dame. Zij is vele malen
sneller en vaardiger dan ik, maar ik vind het resultaat minder. Ze maakt de kleding
te veel af, waardoor een te mooie stof en te nette zomen de aandacht afleiden van
het originele ontwerp.’

Een stoet camions
Ook bij het bedenken van Plage tattoo stuitten Carlens en zijn medespelers op
beperkingen. ‘Wij hadden een schitterend decor verzonnen, maar dat bleek in de
praktijk onmogelijk te vervoeren. We zouden een stoet camions nodig hebben. Toen
besloten we de instrumenten, die toch op het podium staan, als rekwisieten te
gebruiken. Als achtergrond is er alleen licht, zodat op de wand een schimmenspel
ontstaat. Wat blijkt: voor het decor krijgen we de meeste lof.’

Do you like fish?
Behalve het publiek negeren de drie muzikanten in het begin van de voorstelling ook
de dansers. De moderne verwarring wordt nog groter. De Japanse danseres benadert
haar mannelijke evenknie op dezelfde wijze als een macho dat doet bij vrouwen.
Woest dansend beeldt ze uit hoe ze hem gebruikt en vervolgens afdankt. Plotseling
begint een van de muzikanten te dansen en de danser niet onverdienstelijk aan de
snaren van een bas te plukken. Ondertussen steelt Carlens de show. Met taal. Hij
komt achter zijn instrumenten vandaan en begint de danser/muzikant vragen te stellen
in z'n charmante Belgo-Engels: ‘Are you gay? Are you a vegetarian? Do you like
fish? Do you eat fish? Are you a fish?’ Kronkelend over de planken randt de danseres
een gitaar aan. Dan trekt Carlens zijn lange gewaad uit en paradeert over de bühne
in pumps en zwarte lingerie. Zijn imitatie van een vrouw is houterig. Is dit een parodie
op de vrouw? Op een travestiet? Of is deze onbeholpen maar ontroerende floorshow
een uiting van weer een van Carlens vele beperkingen: het feit dat hij geen vrouw
is? Het opgespaarde applaus aan het eind van de voorstelling is overdonderend.
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Aforismen
Als ik het goed begrijp was Maxima's vader zo slecht nog niet omdat ie de andere
kant opkeek toen er werd gemarteld.
Niet alles wat mooi is geweest, is mooi geweest.
Een jongen wordt man als zijn spontane erecties plaats maken voor functionele.
Na mijn dood wil ik vernoemd worden naar het lijk dat je aantreft op de plaats waar
je mij verwachtte.
Dit heelal is de koude en lege tombe waarin God begraven ligt en het leven op aarde
is slechts een monument in de vorm van een bosje onkruid ter zijner nagedachtenis.
Kunst voor de buurt moet je vaak reinigen.
Kunst is de verzameling gestileerde gedachten en emoties waarmee wij onze vrijheid
vormgeven.
Slechte filosofen herken je aan hun theatrale manier van twijfelen.
Na tien jaar schrijverschap in Rotterdam-Zuid weet ik het nu echt zeker: Kitekat
smaakt beter dan Whiskas maar lang niet zo lekker als Tom Poes.
Nuchtere mensen hebben de werkelijkheid als kerk.
Ik wil niet rancuneus klinken maar ach jongen het is allang sociologisch bewezen
dat succesvolle kunstenaars een straatarm miezerig rechts fascistisch-kapitalistisch
innerlijk rotleven hebben.
Als wiskundigen dingen oneindig gaan noemen beginnen ze melig te worden.
Geen eenzamer mensen dan die met goede smaak en goede zeden.
Tip om meer allochtonen naar het ballet te krijgen: laat de zwanen in het meer
buikdansen.
Vechthonden zijn vooral zo gevaarlijk omdat ze precies hetzelfde gevoel voor humor
hebben als hun eigenaren.
Geen terrein zo onbekend of er is wel een idioot die zich opwerpt als gids.
Huisartsen die langer dan drie minuten met je willen praten, zijn aanstellers.
Wie in God gelooft, neemt het christendom te serieus.
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Slechts een bijzonder klein percentage gevallen vrouwen ligt daadwerkelijk op seks
te wachten.
Kees Versteeg
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Wat schuift het?
Schrijvers in de uitverkoop
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Toe vertel een verhaal
zal ik jullie vertellen
over mijn angsten en mijn eenzaamheid
gepaard gaande met mijn drankmisbruik
zal ik jullie vertellen
hoe verveling, zinloosheid en vergankelijkheid
mijn toekomst telkens weer in kaart brengen
zal ik jullie vertellen
over mijn clichés, waanzin en problemen
tot jullie oud en lelijk van het huilen zijn
zal ik dat vertellen
of zal ik maar weer gewoon
mijn pik laten zien?

Een kwestie van acceptatie
ik brand mijn vingers
nu al driemaal daags
opzettelijk aan de vlam van het fornuis
en niet slechts tijdens het koken
maar ook wanneer ik er de behoefte voor voel
dit is geen bizarre Japanse volhardingssport
die als trend is komen overwaaien
want ik hou niet eens van sport
maar ik wil alvast aan mijn crematie wennen
ook ik zal moeten sterven
daar ben ik me terdege van bewust
zeker met mijn levensstijl
(luie zak sta eens op en doe eens wat
maar ik hou niet eens van sport)
ik moet het alleen nog accepteren
en mijn vingers branden is dus eigenlijk
een soort acceptatietherapie
al wou ik wel dat ik gekozen had
om begraven te worden
dan had ik tenminste zoals ik al zo vaak doe
in mijn nest kunnen blijven rotten
maar ik zal niet klagen
want ik ben allang blij
dat ik geen zeemansgraf verkies
want dan had ik elke dag
naar het sportfondsenbad gemoeten
en ik hou niet eens van sport

Daniël Dee
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ik heb een vrouw gekend
en ik heb een nacht gekend
ik heb een vrouw gekend
uit Texas
en een nacht in de winter
ik heb een vrouw gekend
uit Texas
ik zeg niet haar naam
en een nacht in de winter
ik weet niet meer welke maand
maar de drank en de muziek
gin-tonic free jazz gin-tonic free jazz gin-tonic free jazz
in combinatie met beiden
amanda november amanda november amanda november
en de nacht vloog om
en de vrouw was niet mooi
zij was niet mooi maar pittig
(geïnspireerd op Bob Dylan en Tjitse Hofman)
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Eindrijm leest als een kasteelroman
Een pleidooi voor het ritme
Hanneke Eggels
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Marcel Duchamp, schilder en inspirator van Da-Da,zei ooit dat de beschouwer het
schilderij maakt: ‘Ce sont les regardeurs qui font les tableaux.’ Hiermee voorzag hij
de belangrijke rol die de beschouwer zou gaan spelen in de kunst. Dichters als I.K.
Bonset en Paul van Ostaijen waren trouw aan de visie van Duchamp. Zij veranderden
met hun gedichten de werkelijkheid van de lezer door het abstracte concreet te maken.
Zij volgden niet de bevelen van het grote publiek en braken met conventies. Hun
werk was indertijd aanstootgevend, zoals de eeuwige wet van de echte kunst dat
voorschrijft. Vondel schreef al in zijn hekeldicht ‘Roskam’: Want waerheit (dat's al
out) vindt nergens heil nog heul/ Dies acht men hem voor wijs die vinger op den
mont leit? Zo kennen we de dichter als hekelaar van de werkelijkheid. Maar is hij
ook helderziend? Is hij nieuw? Moet hij dat zijn?
Als je naar Poetry Slam luistert (een vorm van poëzieoverdracht naar het voorbeeld
van boks- en worstelwedstrijden) of naar een avondsessie Rap in Paradiso of Crossing
Border in Den Haag gaat, dan ontdek je dat jonge dichters en rappers rijmen dat het
een lieve lust is. In eindrijm, want dat dreunt en draait net zo lekker als een drum.
Nu heb ik niets tegen eindrijm - onze mooie oude dichters hanteerden het met verve
- maar vandaag de dag wordt deze rijmvorm gedachteloos toegepast om van een lied
tot een gedicht te komen.
Ik vraag mij af waarom de gemiddelde poëzieliefhebber eindrijm en metrum zo
belangrijk vindt. Het zijn toch niet alleen deze vormbindmiddelen die een gedicht
tot een geslaagd gedicht maken. Denk maar niet dat dichters die de voorkeur geven
aan een regelmatig metrum, grotere of knappere dichters zijn dan Gorter of Slauerhoff,
die allerlei onregelmatigheden in het metrum tentoonspreiden. Het ritme op zich kan
al zoveel spannends bieden.
Waarom hechten toonaangevende mannen als Gerrit Komrij zoveel belang aan
eindrijm en metrum, als selectiecriterium voor een geslaagd gedicht? Er valt toch
ook veel te zeggen voor meer verbeeldingskracht. Voor metaforen, versluierd rijm,
enjambementen en alliteratie. Deze maken de poëzie dubbelzinniger, mystieker en
spannender. Deze vormaspecten laten te raden over. Er zijn meer vormbindmiddelen
dan eindrijm en metrum om het dichterschap tot een ambacht te maken.

Het ritme van de geest
Zo zou ik een pleidooi willen houden voor het ritme. Het ritme is de natuurlijke
beweging van de zin en daarom de intiemste manier om een dichterlijke handtekening
te zetten. Het behoort tot het wezen van de poëzie. Daarnaast is ritme meerledig en
dient daarmee de poëzie bij uitstek, omdat ook deze immers ambigu, meerduidig is.
Goede poëzie stelt vragen aan de lezer met een eigen verstaanbare poëtische stem
in een soort springerig ritme, dat dicht komt bij het ritme van proza; het natuurlijke
ritme van spreken. Het ritme heeft te maken met periodes in de natuur zoals de
standen van de maan en de voortplanting van dieren.
Om deze redenen gaat mijn interesse meer uit naar de snelheid van de overgang
in het denken, die in het ritme wordt uitgedrukt, dan naar het metrum van het vers.
Kan onze jonge dichter zijn energie niet beter steken in het oproepen van treffende
beelden en gedachten, dan in het polijsten van zijn woorden? Al dat gepolijst maakt
dat zijn gedichten lezen als een kasteelroman. Mijn interesse gaat uit naar het
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natuurlijke ritme, de bevrijding, de controle, de timing en de herhaling van de
beweging van de geest Als je het ritme zou zien als de rollerskates van de associatie,
dan skeelert mijn dichter van het ene onwillekeurige denkelement naar het andere.
Hij wil niet een gedachte weergeven, maar een geest die denkt.
In plaats van het voorspelbare eindrijm van de traditionele dichter zou de nieuwe
poëzie gebruik kunnen maken van een ander vormaspect: een vanzelfsprekender
ritme dan een voorspelbaar metrum, uitgedrukt in versluierde rijmvormen zoals je
die bijvoorbeeld kunt vinden bij de Poolse Wislawa Symborska (Nobelprijswinnares
1996), de Amerikaanse dichters Marianne Moore en Elisabeth Bishop en de
Duitsjoodse Nelly Sachs (Nobelprijswinnares 1966).
Ik noem hier vier dichters die voor mij belangrijk zijn, toevallig vier vrouwen. Ik
noem ze echter wel met nadruk, omdat deze dichteressen slechts met moeite hun
stem krachtig konden laten klinken. (Hugo Claus noemde Symborska bij de
bekendmaking van de Nobelprijs 1996 ‘dat Poolse plattelandsvrouwtje’.) Wanneer
deze dichteressen gehoord worden en de intuïtieve stem van hun poëzie
geconfronteerd wordt met het vormkrachtige van de Nederlandse dichtkunst, wordt
er misschien een echte grensoverschrijding bereikt. Wellicht vinden dan meer
fijngevoelige dichters als Symborska hun lezers in ons Nederlands literatuurlandschap.

De dichter in het groot
Zou een nieuwe poëzie zich ontwikkelen in een macrokosmos, buiten de ons bekende
culturele kaders? Wij houden ons nauwelijks bezig met de gevolgen van het
plotselinge contact van een Europese met een niet-Europese cultuur. En zelfs al
houden we onze ogen open voor het nieuwe, we zullen het niet als anders herkennen,
omdat het niet binnen de grenzen van de ons bekende poëtica past. Misschien was
het nieuwe er al lang, maar keken we voorbij, zochten we ergens anders of tevergeefs.
Slechts een onaanzienlijke stem had misschien iets gefluisterd of gelachen: de muze
of misschien haar dichter... le poet est un clair voyant... De dichter is een helderziende.
Of ontwikkelt de nieuwe poëzie zich in een microkosmos, in een wereld in het
klein, binnen onszelf? Als Stefan George gelijk had toen hij schreef dat de dichtkunst
bij de natuur hoort en de dichter een elementair wezen is dat wordt gekenmerkt door
zijn manier van zijn, niet door zijn handelingen, dan zou de toekomst van de poëzie
heel goed in de eigen dichterlijke ziel verborgen kunnen liggen. En dan is de nieuwe
poëzie van ons: lezers, luisteraars, kijkers... dichters.
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Passionate 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

Eindhoven

Piere Wristers
Beemdstraat 2

Groningen

Boekhandel Scholtens Wristers
Guldenstraat 20
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Haarlem

Boekhandel Athenaeum
Gedempte Oude Gracht 70

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
Beljon Meubels
Oude Binnenweg 102a
Donner Boeken
Lijnbaan 150
Voorheen Van Gennep
Oude Binnenweg 131b

Schiedam

Boekhandel J.S. van Leeuwen
Broersvest 85

Utrecht

Literaire Boekhandel Lijnmarkt
Lijnmarkt l7

Passionate. Jaargang 7

41

Crime Jazz
Maandelijks podium voor literatuur en muziek, georganiseerd door
Stichting Passionate en Nighttown. Aanmeldingen voor het open podium:
010 276 26 26 (Deniz Alpay)
vrijdagavond 10 maart, 7 april, 12 mei, 20.30 uur entree fl. 7,50 West Kruiskade 28
Rotterdam

Fotografie: Eliane Roest
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Passionate op het podium
Passionate Lounge: randprogrammering op het International Filmfestival
Rotterdam, Rotterdamse Schouwburg, 4 februari 2000
01 Virtuele voordracht van Ingmar Heytze 02/03 rapgroep De Gekste N.U.A.
04/05 Serge van Duijnhoven met DJ Fat 06 Raoul Goudvis 07 DJ Deniz Alpay

Fotografie: Johan Steendam
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Passionate-podium op de Landelijke Gedichtendag, 27 januari 2000,
boekhandel Donner, Rotterdam
01/02 rapgroep Tombox 03 Ayatollah Musa, begeleid door Danny Gopie 04
Hagar Peeters 05 organisator Mike van Gaasbeek en Passionate-medewerkster
Eliane Roest 06...
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Write now!
Parkieten, en advocaat met slagroom

Write Now!
Begin 2000 organiseerde stichting Passionate in samenwerking met de
Rotterdamse Kunststichting de schrijfwedstrijd Write Now! Met Write Now!
werd schrijftalent uit Rotterdam-Zuid, jonger dan 25 jaar, uitgenodigd met een
literaire tekst - verhaal, gedicht, column, toneeltekst, raptekst - mee te dingen
naar een van de vijf (geld-)prijzen. De winnaar van de eerste editie van Write
Now! is Michelle van Dijk, met haar onderstaande verhaal ‘Parkieten, en
advocaat met slagroom’.
De tweede prijs ging naar Kariem Weijenbergh met het verhaal ‘De kop van
Zeus’, dat in het juli-augustus nummer van Passionate zal worden afgedrukt.
In 2001 zal Write Now! opnieuw georganiseerd worden door Passionate, de
Rotterdamse Kunststichting, en de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam,
ditmaal gericht op jong schrijftalent uit geheel Rotterdam.
Voor veel mensen is Bloemendaal een rijk, rustig plaatsje in de schaduw van Den
Haag, een soort tweede Wassenaar, met een hockeyclub waar het Nederlands
hockeyteam mensen als Floris-Jan Boven-nog-wat vandaan haalt; voor mij is het een
psychiatrisch centrum waar ik met Bart geneukt heb.
Via mijn zus kreeg ik een vakantiebaantje op Bloemendaal als
interieurverzorgster/pleeschrobber, en in een uiterste staat van lamlendigheid begon
ik die eerste dag in het psychogeriatrische sterfoord Dorestad, een bejaardenpakhuis
met de geur van aambeienzalf, incontinentieluiers, en de rabarber-banaan-preihapjes
van drie weken geleden. Een vrouw die drie keer de omvang van mijn iele
studenten-hongerloonfiguurtje had, stond klaar om mij in te wijden in de geuren en
kleuren van het pleeschrobben.
‘Kijk meissie, het is allemaal verrekte simpel. Hier heb 'ie een schoonmaakkarretje,
en daar staat dan van alles op, hè, en da's heel simpel, dat werkt zo...’
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Het gebouw was kaal en leeg; ergens verder op de afdeling klonken af en toe kreten
van de bejaarden die probeerden duidelijk te maken dat de rabarber-banaan-preihapjes
hen de strot uit kwamen.
‘... in de groene emmer een groen sponsje en een groen doekie, en in de witte
emmer een wit doekie. In je karretje staan vier flessies schoonmaakmiddelen, een
fles met een rooie dop, een fles met een blauwe dop, een fles met een groene dop en
een fles met een wit doppie. De fles met de rooie dop is niet voor in de rooie emmer,
en de fles met de witte dop, met het gele spul d'r in, is niet voor in de witte emmer.
't Spul met de blauwe dop moet weer wel in de blauwe emmer, en het groene...’
Een man in een rose-wit gestreepte pyjama liep langs, terwijl hij met zijn voeten
op het ritme van zijn zelfgescandeerde dreun voortmarcheerde:
‘RAMPERDEPAMPERDEPAMPAMPAM,
RAMPERDEPAMPERDEPAMPAMPAM.’
Leuk ritme om op te neuken, dacht ik. Een verpleegster rende de seniele man
achterna, haalde hem in en sleurde hem weer mee terug naar de eetkamer.
‘Dan lopen we nu effe de gang af, kijk, ik zal je effe voordoen hoe of dat je nou
zo'n vloer moet moppen, hè. Da's niet zo moeilijk hoor, nee, verrekte simpel, je moet
maar net die slag van de mop te pakken krijgen, en als je de slag te pakken hebt, is
het echt verrekte simpel. En trouwens, twee keer in de week komt Fred, die geeft de
vloer een extra beurt, en dan hoef je 'n 'm geeneens te moppen, maar dan moet je 'n
'm alleen effe wissen. Nou, en dat wissen, is ook weer een apart verhaal, maar eigenlijk
ook verrekte...’
God, wat een irritant wijf.
Bart stapte uit de bus en stak de straat over. Geen andere plaats die hij kende had
zo'n uitstraling van een sfeer die men wel had geprobeerd te creëren, maar toch
volledig ontbrak. En toch kwam hij er elke week. Niet dat zijn opa en oma dat nog
doorhadden; elke week weer vroegen ze hem waarom hij zo weinig kwam. Maar het
gaf hem wel een goed gevoel. Niemand zou tegen hem kunnen zeggen dat hij zijn
grootouders verwaarloosde. En soms vond hij het best leuk even mee te zingen met
Piet Hein.
Dorestad kwam tussen de bomen vandaan uit het niets, als Superman uit de hemel
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gevallen, alleen dan veel lelijker. Hij wandelde over de paadjes in het plantsoen,
tussen de net gemaaide grasveldjes, naar de ingang. Hij zwaaide vriendelijk naar de
receptioniste, die hem binnenliet.
‘Hoi Bart, hoe is 't? Nou, met je opa en oma is alles goed, hoor. Ik zag mevrouw
Verdam van de week nog uit zichzelf naar buiten lopen, en meneer Verdam is weer
druk bezig geweest met z'n parkieten.’
Druk bezig geweest. Dom wijf. Vroeger had hij 200 parkieten. Toen was hij er
druk mee bezig. En nu was hij volgens Ina, de gezellige receptioniste, elke week
druk bezig met z'n parkieten. Ze bedoelde dat hij de beestjes zelf gevoerd had. Dat
was voor zo'n oude man een drukke bezigheid.
Hij liep door naar de eetzaal, waar de bejaarden elke ochtend werden neergeplant
nadat ze hun bed uit waren getild, en dan hun eten kregen, en bleven zitten tot ze om
acht uur 's avonds weer naar bed werden gebracht. Meneer en mevrouw Verdam
zaten juist aan hun koffie. Omdat mevrouw Blauw de bewonderenswaardige leeftijd
van 97 had bereikt, was het speculaasje bij de koffie dit keer vervangen door een
plakje cake. Misschien zouden ze vanmiddag wel advocaat krijgen, met slagroom.
De verschillende bejaarden in het troosteloze en lelijke gebouw leerde ik al snel
kennen. Naast meneer Vogel, die behalve zijn ramperdepamperdreun ook graag het
Wilhelmus zong, was er nog één andere mannelijke bejaarde op de afdeling waar ik
werkte, die daar met zijn vrouw verbleef, beiden nog steeds in de waan dat zij op
vakantie aan zee waren, en verder nog vijf vrouwen die, al lang uitgepraat, de hele
dag aan dezelfde tafel voor zich uit staarden en geprakte kip, patat en appelmoes het
lekkerst vonden. Ik hield me vooral bezig met het pleeschrobben en die zaken
waarvoor ik betaald zou worden, maar af en toe wilde ik best wel eens meezingen
wanneer ze in de recreatiezaal Piet Hein inzetten.
En zo kwam ik Bart tegen; één van de weinige vaste bezoekers van de resten mens
in Dorestad, een kleinzoon van het echtpaar aan zee, en een goddelijk lekker ding.
Samen zongen we over Piet Hein, al kenden we alleen maar het refrein. ‘Hij heeft
gewonnen, de zilvervloot!’ zongen alle bejaarden zo vals en hard als maar mogelijk
was uit hun verschrompelde kelen. ‘En nou is-tie dood!’ riep meneer de Bruin erachter
aan. Mevrouw Blauw, helemaal in haar sas omdat het haar verjaardag was en zij aan
haar tweede glaasje advocaat zat, schaterde het uit ‘En nou is-tie dood! En nou is-tie
dood!’ bleef ze maar roepen.
‘Rare mensen hier, hè?’
‘Wie weet ben jij ook zo over een jaar of 70.’
‘Ik weet het niet. Volgens mij ga ik liever dood. Ik ben Michelle, trouwens.’
‘O, ja, ik heet Bart. Werk je hier al langer?’
‘Nee, net, het is een vakantiebaantje.’
Soms gebeurt het gewoon dat met een ongelooflijk lekkere man geen gesprek te
voeren is. Dat is dan jammer. Daar moet je dan maar het beste uit zien te halen,
zonder te praten. Wat mij doorgaans heel goed lukt als ik gedronken heb. Maar niet
met een dweil in de hand. Wat dat betreft zou ik misschien beter af zijn geweest met
een vakantiebaan in de horeca. Of druivenplukken in Frankrijk ofzo. Rubberen
handschoenen en rode emmers verhogen bij maar weinig mannen het libido.
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Bart stapte twee weken later weer uit de bus. Weer stak hij over en wandelde hij naar
Dorestad. Dit keer had hij er iets meer zin in. Er werkte een aantrekkelijk meisje op
de afdeling. Nee, natuurlijk kwam hij daar niet voor, hij kwam voor zijn opa en oma,
maar het was altijd leuk iets moois tegen te komen tussen zoveel lelijks. De
receptioniste zwaaide en deed de deur voor hem open.
‘Hoi Ina.’
‘Hoi Bart. Het gaat echt weer goed met je opa en oma, joh. Meneer...’
‘Ja, leuk.’ Hij liep door. Hij wilde niet opnieuw horen hoe zijn opa de parkieten
had gevoerd. Het ging helemaal niet goed met z'n grootouders. Z'n oma zei niets
meer, z'n opa had het alleen nog maar over hoe hij tijdens de Tweede Wereldoorlog
zijn geld had verdiend met mollen vangen. Wat op zich heel goed van hem was. Dat
hij in zo'n moeilijke tijd toch nog geld wist te verdienen. Maar hij had wel meer
gedaan in zijn leven.
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De tafel in de eetzaal waaraan zijn grootouders zaten, stond naast de parkietenkooi.
Het luikje was opengezet en meneer Verdam had één parkietje uit de kooi gehaald.
Hij hield het in zijn hand waar het ineengedoken stilzat, net als iedereen in de
eetkamer.
‘Hallo opa,’ zei Bart en hij ging naast hem zitten. Opa zei niets terug. Hij keek
naar het vogeltje. Oma zei ook niets, en keek uit het raam.
‘Hoe is het, opa?’
Opa keek naar de jongen aan zijn tafel die een gesprek met hem probeerde aan te
knopen, en keek weer naar het vogeltje. Soms probeerde het omhoog te springen,
maar het parkietje zakte dan door de pootjes en bleef weer ineengedoken zitten. ‘Ze
gaat dood,’ zei hij, en bleef heen en weer kijken van de jongen naar de vogel.
Bart vroeg zich af of zijn opa deze keer wist wie hij was,en of het nu echt zo erg
was van dat vogeltje. ‘Vertelt u nog eens van de Tweede Wereldoorlog, opa, u hebt
toen toch mollen gevangen?’
Het duurde even voor meneer Verdam reageerde. Hij bleef naar het vogeltje kijken,
maar begon toch te vertellen. ‘Ja, mollen. Bij de boeren. Die mollen waren een pest.
Dus ik ging ze vangen. Voor de andere boeren. Daar heb ik toch wel wat boterhammen
mee verdiend. En een jas voor moe. Maar daarvoor moest ik wel heel veel mollen
vangen.’ Hij hield weer op, had toch geen zin. Hij aaide het parkietje. ‘Ze gaat dood.’
Hij moet het zeker nog vier keer gezegd hebben in het halve uurtje dat Bart bij
hem zat. Bart stond op, groette zijn opa en oma, en liep door de gangen op zoek naar
de schoonmaakster. Michelle heette ze, wist hij zich te herinneren.
Ik verwachtte hem weer bij het zingen in de recreatiezaal tegen te komen, maar zag
hem al eerder. Hij zocht me op, toen ik in de waskeuken po's stond schoon te maken.
Het was de smerigste ruimte in het gebouw en het meest misselijkmakende werk van
alles. De po's waren natuurlijk al door de powasser heen gehaald, maar het bleef een
weerzinwekkend idee dat ik met m'n neus boven iets hing waarboven niet veel eerder
de bleke kont van een veel te oude bewoner van dit huis had gehangen. De waskeuken
was ook de ruimte van de aambeienzalf en incontinentieluiers, wat het geheel nog
erger maakte. Zoals je nooit in je leven wilt weten dat je ouders aan seks doen, zo
wil je ook niet weten dat bejaarden hun behoefte in een po dan wel incontinentieluier
doen.
Ik stond daar dus het smerigste, vervelendste werk van de dag te doen, toen hij
binnenkwam met een vrolijk gezicht, of met een gezicht dat vrolijk moest lijken. Ik
ben in heel Dorestad nog niemand tegengekomen die echt vrolijk kon kijken, maar
hij deed heel erg z'n best.
‘Hoi, hoe is 't?’
‘Goed, denk ik.’
‘Wat ben je aan het doen?’
‘Ik maak een po schoon.’
‘O.’
Het was de laatste po gelukkig, ik mocht die verschrikkelijke ruimte uit en liep
richting mijn schoonmaakhok om mijn emmers met schoon sop te vullen en weer
verder te gaan. Ik had nog niet bedacht hoe ik Bart, die mij seksueel zo goed leek
als hij slecht was in converseren, zou versieren, omdat ik nog steeds met rubberen
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handschoenen en een dweil rondliep. Hij liep achter me aan naar het schoonmaakhok.
Ik vroeg me af of hij nog een poging ging doen om een gesprek op gang te brengen.
In het hok gooide ik de eerste emmer leeg. Bart stond in de deuropening naar me
te kijken. Ik draaide me naar hem om en wilde eigenlijk iets tegen hem zeggen, maar
ik wist niet wat, ik had toch niet echt zin in weer een nietszeggend gesprek.
Ineens deed hij de deur dicht en drukte me tegen de muur. We begonnen te zoenen,
ik merkte dat hij ook wat van het bejaardenspeculaas had uitgeprobeerd. Hij duwde
me naar de andere muur en toen neukten we - ik tegen een stapel wc-rollen aangedrukt,
hij met zijn voet in een emmer sop. Intussen ging al het lawaai in het gebouw om
ons heen door. Ramperdepamperdepampampam bleek inderdaad een leuk ritme en
gelukkig zette meneer Vogel daarna direct het Wilhelmus in, zodat de orgastische
kreten niet voor iedereen hoorbaar waren.
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Iets later gooide ik de tweede emmer sop leeg, de blauwe emmer met het blauwe
sop. Bart had zijn broek nog op z'n knieën toen een geschreeuw en geren op de gangen
hoorbaar werd.
‘Is de ambulance er al?!’
‘Wat nou ambulance, je kan godverdomme toch zelf wel reanimeren?’
‘Weet iemand waar meneer Verdam is?’
‘Die is bij z'n parkieten neergezet, meteen weggehaald bij z'n vrouw.’
‘Ja, gaat er nou nog iemand reanimeren?’
Bart keek me aan. Hij hees z'n boxershort en broek over zijn ineengezakte erectie.
‘Ze gaat dood. M'n oma.’ Hij stapte het schoonmaakhok uit en liep richting het lawaai.
Ik ging ook het hok uit en keek hem na. Tegenover het schoonmaakhok zat
mevrouw Blauw, in haar rolstoel. Ze wees naar Bart en naar mij en begon zachtjes
te giechelen.
Ik stapte op haar af. ‘Kom mevrouw Blauw, ik breng u naar de recreatiezaal, dan
gaan we zingen.’ Het giechelen was overgegaan in een harde schaterlach. Ik reed
haar door de gangen terwijl iedereen langs ons heen rende.
‘Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein,’ begon ik zachtjes, maar
mevrouw Blauw had het niet eens door. Ze bleef lachen. In de eetzaal zag ik meneer
Verdam zitten, met een parkietje in z'n hand. Ik bracht hem ook naar de recreatiezaal.
Hij ging naast mevrouw Blauw zitten.
‘Weet je dat ik in de oorlog mollenvanger was?’
Michelle van Dijk
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De waarheid achter Het Bureau
Christina Vreeswijk
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Waar ik ook zo'n verschrikkelijke hekel aan heb: schrijvers die in interviews, bij
voorkeur voor televisie, blijven volhouden dat het schrijverschap eigenlijk net een
gewone baan is. Niks abnormaals of bevoorrechts aan. Inspiratie, zegt u?
Bevlogenheid? Doe niet zo mal, wij staan gewoon om acht uur op en zetten ons om
negen uur achter de pc.
De Nederlandse schrijver is een kantoorklerk. Hij zou met evenveel liefde rapporten
pennen over de achteruitgang van de gruttostand rond de nog niet bestaande vijfde
baan van Schiphol. Epileptisch droogklotenproza is het, en masse geproduceerd in
de zilte schrijf-fabrieken van Meulenhoff en Querido, uitgeverijen die zo beschaafd
zijn dat je hun bestaan bijna zou vergeten.
Altijd gedacht dat die soap van Voskuil gesitueerd was op een wetenschappelijk
instituut? Niet dus. Het is het relaas van wat zich afspeelt in het geheime
verzamelkantoor van Meulenhoff en Singel 262. Daar komen iedere ochtend om vijf
voor negen de schrijvers aansjokken, het lunchpakket zorgvuldig in de aktentas
geborgen. Kijk, daar gaat Marcel Möring, hij moet vandaag zijn nieuwe manuscript
presenteren voor de hypecommissie. Er zijn geruchten dat er weer niet genoeg seks
in zou zitten. Hij kijkt een beetje zuur, zou zo graag in schaal elf zitten in plaats van
schaal tien.
Binnen is het grauw, gesubsidieerde overheidskunst hangt aan grove betonnen
muren. In die deprimerende gangen, waar nauwelijks licht doordringt, slijt de
Nederlandse schrijver zijn dagen. Hij heeft weinig andere afleiding dan af en toe een
praatje met een collega, om de laatste roddels uit te wisselen. Als A.F.Th. van der
Heijden een kroket haalt bij de snackbar, vraagt hij om het bonnetje. Kopij! Cynisme
heerst sinds Connie Palmen bewees dat kasteelromans met een dun intellectueel
sausje in Nederland ook al voor literatuur kunnen doorgaan.
Enkele centimeters boven de vloer van de bovenste verdieping zweven Harry
Mulisch, de geest van W.F. Hermans en het gebalsemde lijk van Simon Vestdijk.
Het verhaal gaat dat deze hele verdieping metafysisch is en eigenlijk niet bestaat.
Aan het andere uiteinde, ergens in de sm-kelder, zit Herman Brusselmans gebogen
over de toiletpot poep op zijn kleren te smeren, omdat hij in de winkel geen hemden
in de juiste kleur kon vinden. Af en toe komen zijn discipelen en slippendragers door
het raampje kijken om inspiratie op te doen. Dan roept Brusselmans dat er echt niets
bijzonders aan de hand is.
Nederland is, vrees ik, het eerste land ter wereld waar romans net zo goed
industrieel geproduceerd kunnen worden. Het idee ontstaat op de marketing-afdeling,
de afdeling research and development zet een plot in elkaar, die door ijverige
schrijvers in de werkplaats uitgewerkt wordt. Volgt een panel van huisvrouwen uit
de provincie om te proeven. Dan de drukker, reclamecampagne, enzovoort. Zo
produceer je nog eens op efficiënte wijze eenheidsworst.
De Nederlandse schrijver snakt ernaar. Hij wil zo graag een normale baan als ieder
ander, verlost van het eeuwige stigma dat hij bijzondere dingen doet of over
buitengewone talenten beschikt. Die aantijging is niet waar, hij zou het wel van de
daken willen schreeuwen, zijn schrijverschap is een baan als alle andere. Het liefst
zou hij zien dat de vaste boekenprijs werd afgeschaft. Dat zou de uitgeverijen dwingen
hun overproductie te saneren en efficiënter te werken. Kon hij misschien een vast
baantje krijgen aan de autobiografische productielijn. Producent van
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vader-zoon-gesprekken of zo. Tientallen boeken met zijn alinea's erin. Ook iets om
trots op te zijn.
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Ten slotte

Kunst en commercie komen in dit Van der Ploeg-tijdperk steeds dichter bij elkaar,
en dat heeft goede kanten. Organisaties en kunstenaars die louter voor eigen parochie
preken worden uit hun isolement gedwongen. Zij moeten zich ineens gaan
bezighouden met zoiets banaals als publieksbereik, want daarop zullen ze in
toenemende mate worden afgerekend door hun subsidiegevers. En dat is hoog tijd.
De naar binnengekeerde kunstenmakerij van de Gerard-Jan Rijndersen van ons land
is lang genoeg kritiekloos, en met veel geld, in stand gehouden.
Maar het aanleggen van commerciële maatstaven voor kunst brengt ook gevaren
met zich mee. Internationale ontwikkelingen op dit gebied zijn ook in de Nederlandse
kunst- en cultuurwereld steeds meer merkbaar, of zullen dat worden. En die
ontwikkelingen zijn niet allemaal hoopgevend.
Neem de filmwereld - al sinds tijden een kunstsector die in grote delen van de
wereld door Hollywood, en dus de commercie, overheerst wordt. Maar zelfs in de
Amerikaanse filmwereld regeert het geld als nooit tevoren.
In het twee jaar geleden verschenen boek Easy riders, raging bulls van Peter
Biskind wordt beschreven hoe de grote filmmaatschappijen de filmwereld steeds
meer in hun greep hebben genomen. In de jaren zeventig lieten zij voor het laatst de
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teugels vieren. Door het onverwachte succes van de controversiële film Easy rider
(1969) kregen de filmbazen een kortstondig vertrouwen in alternatieve films van
eigenzinnige makers. Een nieuwe generatie regisseurs die ook auteurs waren Coppola, Scorsese, Lucas - greep deze kans aan. Zij maakten een reeks grote
publieksfilms met een eigen, persoonlijk stempel.
Na enkele successen, zoals The godfather en The exorcist, volgden een aantal dure
flops, en ineens was het over. De filmmaatschappijen schroefden de macht van de
regisseurs terug - een tendens die zich tot op heden heeft voortgezet. Het draait nu
om door de filmstudio's bedachte marketingstrategieën, waarbij de acteurs als
instrument dienen. Daarbij heeft bijna geen regisseur in Hollywood nog recht op de
final cut, de eindmontage.
Coppola richtte vanwege deze ontwikkelingen zijn eigen filmstudio op maar ging
failliet; nu is hij terug in Hollywood en maakt in opdracht grote, nogal gezichtsloze
films. Lucas regisseerde inmiddels twee Star wars films, en is daarmee ver afgedwaald
van zijn compromisloze debuut THX-1138. Veelzeggend is ook dat jaren tachtig
cultheld David Lynch, die vorig jaar met veel moeite nog een kleine film wist uit te
brengen, momenteel werkloos thuis zit. Hij kan geen financiers meer vinden voor
zijn films. De succesvolste regisseurs van nu zijn degenen die zich dienstbaar opstellen
aan de filmmaatschappijen. Hoe deze regisseurs heten weet het publiek niet: Titanic
is niet de film van, maar de film met. Hollywood brengt nog wel verrassende films
voort, zoals recent Fight club en The sixth sense, maar ook deze films zijn onderdeel
van het systeem: dure publieksfilms met veel spektakel en bekende sterren als vehikel.
Films zijn inmiddels veel duurder geworden, en de filmmaatschappijen veel groter.
Veel filmmaatschappijen zijn gefuseerd, de kleinere zijn gestopt of verder in de
marge gedrongen. De invloed daarvan is ook in ons land merkbaar. Zo kunnen kleine
landelijke distributeurs niet meer op tegen hun grote Amerikaanse concurrenten.
Gevolg is, bijvoorbeeld, dat in de grote steden de nieuwe Star wars film op drie of
vier doeken tegelijk draait, terwijl de nieuwe film van Woody Allen, die commercieel
nauwelijks interessant is, een jaar op de plank ligt. De bioscopen zijn dan wel
megabioscopen geworden, ze vertonen slechts meer van hetzelfde.
In de popmuziek zijn gelijksoortige ontwikkelingen gaande. In de jaren zeventig
en tachtig konden kleinere en grotere platenmaatschappijen nog betrekkelijk goed
naast elkaar bestaan. Zij bestreken het gehele spectrum van de markt, van commerciële
tot alternatieve popmuziek. Er gaapte geen niemandsland tussen de twee uitersten,
maar een overgangsgebied waardoor de markt flexibel was.
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Helaas is ook in de popwereld de kloof tussen de groten en de kleintjes veel wijder
geworden. Na vele fusies zijn er nog slechts vier grote platenmaatschappijen over,
die vrijwel de gehele markt in handen hebben. Daarbij is, net als in de filmwereld,
de macht van de artiest sterk teruggeschroefd. Zelfs grootheden als Prince en George
Michael hebben jarenlang tegen hun eigen platenfirma's geprocedeerd, omdat ze zich
in hun vrijheid beknot voelden. Er staan genoeg popartiesten te popelen, dus de
platenmaatschappijen bepalen zelf wel wat ze uitbrengen. Voornamelijk bestaat dat
uit dance en gelikte zwarte muziek - kijk maar op een willekeurig moment van de
dag naar clipzenders als TMF en The Box.
De kleine platenmaatschappijen leiden een steeds marginaler bestaan. Zij fungeren
als proeftuin voor nieuwe talenten voordat deze worden opgekocht. Of ze zijn de
opvangbak voor artiesten op hun retour die door hun vorige werkgever zijn afgedankt.
Acts als Tricky en Public Enemy hebben zich verbitterd uit deze roulette
teruggetrokken, en zijn overgegaan tot eigen beheer uitgaves en distributie via Internet.
Vooral middelgrote acts als deze hebben moeite te overleven - vergelijkbaar met
David Lynch in de filmwereld. Duidelijk is dat ook hier schaalvergroting tot
eenvormigheid leidt.
Temidden van dergelijke internationale ontwikkelingen, is het onvermijdelijk dat
ook het boekenvak in de ban is geraakt van commercialisering en schaalvergroting.
Literaire uitgevers zijn aan het fuseren geslagen om hun marktaandeel te vergroten.
Ook hier zijn de kleinere uitgevers verder in de verdrukking geraakt. Er is in de
Nederlandse uitgeverswereld langzamerhand een tweedeling ontstaan: boeken hebben
een oplage van duizend à tweeduizend stuks, of zo'n twintigduizend stuks of (veel)
hoger.
Er worden meer titels dan ooit op de markt gebracht. Veel debutanten krijgen een
kans van een uitgever, maar er moet wel onmiddellijk gescoord worden. Gevolg is
dat je van de meeste debutanten na één of twee boeken niets meer hoort. Uiteindelijk
is het slechts een klein aantal bestsellers dat door het grote publiek gekocht wordt.
Deze boeken liggen uitgestald in alle boekhandels en kiosken, de kleintjes bereiken
slechts de betere boekhandel in de grote steden - vaak slechts gedurende een korte
periode want de omloopsnelheid van boeken is sterk toegenomen. Over de kwaliteit
van de toptitels valt te twisten, maar het is een feit dat het aanbod in de gemiddelde
boekhandel schraler is geworden. De commercie leidt wel tot méér, maar het is vooral
meer van hetzelfde. Zo wordt het een in alle opzichten eentonig verhaal.
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Over de medewerkers
Daniël Dee
('75) probeert vanuit Groningen de wereld, met name vrouwen, te veroveren met
zijn integere hardcore poëzie. Hij treedt veelvuldig op, en publiceerde in o.a. Rottend
Staal Publicaties. Het Rotterdams Dagblad omschreef zijn poëzie als zijnde
gespecialiseerd in uitbundige zwartgalligheid.
Michelle van Dijk
('81) is eerstejaars studente Nederlandse taal- en letterkunde aan de universiteit
van Leiden. Vóór haar inzending voor de jongerenschrijfwedstrijd Write Now! deed
ze aan andere schrijfwedstrijden mee, zoals de (11e) Schiedamse Schrijfwedstrijd,
waarbij ze een eervolle vermelding kreeg.
Hanneke Eggels
('46) studeerde Nederlands en filosofie. Ze schrijft essays en gedichten, en
publiceerde in o.a. Roodkoper en Maatstaf. Ze werkt als freelance journaliste voor
NRC Handelsblad, De Groene Amsterdammer, Bzzlletin en Literatuur. In mei
verschijnt haar dichtbundel De weiden van Elske.
Henk Houthoff
('41), cultdichter te Rotterdam, publiceerde in o.a. De Tweede Ronde en Nieuw
Wereld Tijdschrift. Hij is graficus bij het NRC Handelsblad.
Thé Lau
('52) is geboren in Bergen. Hij is oprichter en zanger van de Nederlandstalige
rockband The Scene, waarvoor hij alle teksten en muziek schreef. In maart 2000
verschijnt bij uitgeverij Vassallucci zijn literair prozadebuut, de verhalenbundel De
sterren van de hemel.
Joris Moens
('62) debuteerde in 1993 met Bor. Vorig jaar verscheen zijn roman Een beest met
twee lichamen, waarover NRC Handelsblad schreef: ‘Een prachtige kruising tussen
een zedenschets, een detective en een psychologische roman’. Het fragment in dit
nummer moet een onderdeel gaan worden van zijn volgende boek.
Kees Versteeg
('59) is bezig met de organisatie van Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001 een
groot aforismenproject op te zetten. Versteegs aforismen zullen opduiken in allerlei
publicaties omtrent RCH 2001, ‘als een luis in de pels’ zoals de organisatie het noemt.
Eveneens in voorbereiding is een cursus aforismen schrijven die in 2001 op Internet
van start zal gaan.
Renzo Verwer
('72) is journalist. Hij schrijft voor o.a. HP/De Tijd, Privé, Nieuwstribune,
Schaaknieuws en Wielerrevue. Hij is gefascineerd door reclame, literatuur, en alle
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mengvormen daarvan. Interessante voorbeelden/ideeën kunt u hem melden:
renzov@hotmail.com
Christina Vreeswijk
('73) studeerde vorig jaar af op Nederlandse taal- en letterkunde in Leiden. Ze
werkt als freelance journaliste, voor o.a. het uitgaansmagazine Het Leids Verzetje.
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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 04 | nummer 01 | 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 04 | nummer 02 | 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 04 | nummer 03 | mei/jun 1997
leverbaar
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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 04 | nummer 04 | 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 04 | nummer 05 | sep/okt 1997
uitverkocht

Special over Riekus Waskowsky.
jaargang 04 | nummer 06 | nov/dec 1997
beperkt leverbaar

Passionate. Jaargang 7

Theo Verhaar, Jan Seveke, Jeroen Mettes, Thomas Verbogt, Klaas de Wit, Christian
Jongeneel, Richard Dekker, Yorgos Dalman, Kees Versteeg.
jaargang 05 | nummer 01 | 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 05 | nummer 02 | 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 05 | nummer 03 | mei/jun 1998
uitverkocht
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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 05 | nummer 04 | 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 05 | nummer 05 | 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 05 | nummer 06 | nov/dec 1998
leverbaar
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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 06 | nummer 01 | 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 06 | nummer 02 | 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 06 | nummer 03 | mei/juni 1999
uitverkocht
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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 06 | nummer 04 | 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 06 | nummer 05 | 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,
Joris Dane, Christian Jongeneel over Jewel en Leonard Cohen, Cornelis Krul, Eduard
Kerstiëns.
jaargang 06 | nummer 06 | nov/dec 1999
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leverbaar

Interview met MC Brainpower; poëzie van Raymond Carver; Christian Jongeneel
over de universele mythe van Star Wars, Heleen Groenendijk en Mariette van Muijen
over rappoëzie, Thomas van Aalten, Jeroen Mettes, Jan de Bas, Arnold Jansen op
de Haar, Take Hannessen, Jorg Schellekens.
jaargang 07 | nummer 01 | jan/feb 2000
leverbaar

Filmverhaal van Nick Cave, interview met Mark Hendriks, August Hans den Boef
over Kuifje, Rien Vroegindeweij over Rimbaud, Jacob van Duijn, Don Duyns, Steven
Verhelst, Ron Elshout, Ingmar Heytze.
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Euro 2000

SuperSpecial in de volgende Passionate
Herman Brusselmans Don Duyns Thomas van Aalten Ayatollah Musa en vele anderen
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[nummer 3]
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In den beginne
Een Euro 2000 special, dat is toch het mooiste wat er is. Alle columns, gedichten,
verhalen, artikelen en aforismen in deze Passionate gaan over een enkel onderwerp:
voetbal, en in het bijzonder Euro 2000. Voor een die hard literatuurverslaafde en
abnormaal voetbalfanaat is dat gelijk een regelrecht godsgeschenk.
Vier maanden geleden hadden we als redactie een longlist van zeker dertig auteurs
gemaakt. Ondanks het vorstelijke bedrag dat wij boden, vielen Annette van Trigt,
Ruud van Nistelrooy en Harry Mulisch onmiddellijk af. Ze hadden weinig trek om
voor die paar euro hun bed uit te komen.Theo van Gogh daarentegen sprong direct
uit zijn bed en sprintte naar zijn computer, waarmee Passionate alvast één uniek
sportevenement op zijn naam heeft staan. Herman Brusselmans voelde er ook wat
voor, uiteraard, want wat is er mooier dan over voetbal te schrijven? Niets!
Desalniettemin voelden velen zich er allesbehalve toe geroepen om over bovenstaande
balsport te schrijven. ‘Ik haat voetbal, ik haat voetbal zo verschrikkelijk. Voetbal is
de meest ongecompliceerde domme sport die er is en ik haat het, ik haat voetbal!’
galmde het dan weer door de hoorn van de Passionate-telefoon.
Iedere boerenlul kan namelijk een special over voetbal verzinnen. Kijk maar naar
het programmaboekje van een willekeurige competitiewedstrijd. Wat maakt Henk
Spaan dan geen boerenlul? (Henk Spaan is hoofdredacteur van Hard Gras, een
voetbaltijdschrift voor lezers.) Omdat Henk Spaan gedichten en verhalen
schrijft/plaatst over jongens die nog nooit een boek hebben gelezen en die voor
40.000 per uur de eer van God & Vaderland en de Nationale Nederlanden staan te
verdedigen. Want voetbal is mooi om over te schrijven. Voetbal en literatuur hebben
iets bijzonders gemeen: hersens. Voetbal gaat over het talent dat je je benen iets kan
laten doen wat je in je hoofd hebt verzonnen en wij kunnen met dezelfde hersenen
daar vervolgens lyrisch over schrijven. En dat is mooi.
Op het eerste gezicht is er geen verschil tussen Hard Gras en deze Passionate Euro
2000 special. Ze gaan beide immers over voetbal. Maar in deze Passionate staan
goede verhalen. Ik ben nou eenmaal niet zo gecharmeerd van Anna Enquist c.s. In
Hard Gras zijn het altijd dezelfde namen die over voetballers schrijven (gaap).
Bij Passionate staan de letteren centraal, de voetbalsport wordt belicht als fenomeen.
Het eerste verhaal van deze special gaat over hooligans, naar mijn mening een geniaal
verhaal. Het zal nooit geplaatst worden in ‘Hard’ Gras. Ook het verhaal van Thomas
van Aalten zullen zij stante pede door de papierversnipperaar douwen. Van Aalten
hoopt namelijk dat Nederland-Duitsland 0-13 wordt.Terwijl ze bij Hard Gras vrijheid
van mening niet altijd appreciëren, kan het bij Passionate niet gek genoeg. Michelle
van Dijk schrijft over vrouwenvoetbal (groot taboe bij Hard Gras).Tja, bij Passionate
kan het niet verkoopcijfer-onvriendelijk genoeg zijn.
Het is niet interessant om elke twee maanden een tijdschrift over nur Fußball voor
je kiezen te krijgen. De redactie tracht juist door het eenmalig over voetbal te hebben
alles en iedereen te interesseren. Het moet geen gewenning worden: voetbal en
literatuur. Een pass over veertig meter die in de voet wordt aangenomen moet je ook
niet elke dag op de teevee zien. Het moet iets, eh, speciaals zijn, dat is de idee achter
een special van Passionate.
Maar wat als het Euro 2000 een domper wordt? Wat als we op eigen bodem worden
verslagen door een of ander kutland? En wat als we door Duitsland met de grond
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gelijk worden gemaakt? Hoe komen wij die vernedering te boven? Ik ben bang, heel
erg bang. Want als we verliezen dan wordt daar weer eindeloos over gepraat. En wie
kunnen dat nog slechter dan Barend & Van Dorp en de onvermijdelijke Jan - ik ben
alleen politiek correct boos - Mulder? Niemand, helemaal niemand meer. Dit
triumviraat wauwelt, babbelt, kwebbelt, keuvelt, bazelt, ratelt, zwamt, kletst, kwekt
en klessebest maar door terwijl iedereen maar een ding wil: zijn verdriet in stilte
verwerken. De teevee moet uit. Euro 2000 is voorbij. De gordijnen mogen open. De
zon mag naar binnen op de buis schijnen. Het wordt tijd voor iets anders.
Het juli-augustusnummer wordt weer een echt Tijdschrift Voor De Nieuwe
Letteren. Literatuur zonder thema! Iedereen mag schrijven waarover hij wil. Het
verhalende woord in alle aspecten. Doch, voor die tijd zal alles in de ban zijn van
Euro 2000, zo ook Passionate. Maar daarna zullen wij geen woord over voetbal
reppen, zoals het hoort! Winst of verlies, het maakt niet uit. Voetbal is voetbal en
geen geouwehoer, sla om die bladzijde!
Ernest van der Kwast
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Naar Charleroi
Er klinkt snoeiharde gabber uit de speakers van de autoradio. Het bandje van Sjaak.
BOEM BOEM BOEM BOEM. Een beat die je tot diep in je donder voelt dreunen.
Geen slappe zooi. Geen kankertroep van de radio. Geen softies. Pure Rotterdamse
hardcore
‘Mijn voet slaapt,’ zegt Freek. Zijn rode petje staat achterstevoren op z'n kop. Hij
draagt een blauwe zonnebril. Tussen zijn lippen bungelt een nieuwe sigaret. ‘Ik heb
godverdomme zin om het fuckin' gaspedaal in te duwen tot we niet meer harder
kunnen.’
We rijden met een slakkengang van negentig per uur. Freeks linkerhand ligt
krampachtig op het stuur. Zijn rechter grijpt naar de aansteker die op het dashboard
ligt.
‘Dan hou je je maar fuckin' in,’ zeg ik. Ik zweet me kapot. Het is verdomd heet in
de auto en we hebben geen airco. Airco is voor mietjes en rijke klootzakken. En ik
hou niet van mietjes en rijke klootzakken. Ik draai het raampje open, maar de lucht
die naar binnen stroomt brengt nauwelijks verkoeling. Alleen ons bier is koel. Dat
moet wel. Bier dat niet koud is, is als een wijf dat niet heet is. Niets lekkers aan.
Sjaak heeft speciaal een koelbox meegebracht. Geleend van z'n moeder. Mietje.
‘Get ready for this! Klote politie!’ schreeuw ik boven de muziek uit. ‘Klote politici,
we zijn jullie toch te slim af!’
We zijn bijna bij de laatste stop. Het verzamelpunt. Als we eenmaal over de grens
zijn, staat niets ons meer in de weg. Het is peanuts. Een abc'tje.
Antwerpen-Brussel-Charleroi. The road to hell. En niemand houdt ons tegen.
In de achteruitkijkspiegel zitten nog steeds onze volgauto's. Zes stuks. We zijn
met bijna dertig man. Ik drink mijn bier op, druk het blikje plat en smijt het over
mijn schouder naar achteren. Sjaak vangt het lege blikje op, pakt een volle uit de
koelbox op de hoedenplank en geeft het aan mij. ‘En toch vertrouw ik ze voor geen
meter,’ zegt Sjaak. ‘Klote joden.’
‘Je moet je smoel houden,’ roep ik.
‘Ja,’ zegt Freek. Hij zet de muziek zachter om zichzelf verstaanbaar te maken. ‘Je
moet je smoel houden. Anders douwen we een honkbalknuppel in je reet.’
‘Die met spijkers erin,’ zeg ik.
‘En toch zijn het joden.’
‘Yeah,’ geeuwt Remco langzaam. ‘Joden.’ Hij zit met gesloten ogen op de
achterbank, suf van het bier en de zon. Die heeft straks een snuif nodig, denk ik. Of
een pil. Ik draai de volumeknop weer open. ‘Het is niet ver meer.’ Mijn stem gaat
verloren in de dreunende beats.
Ik hou van alles wat hard is. En wat harder is. Gabber en death metal. Natural born
killers. American psycho. Kooigevechten op leven en dood. Mortal combat. Van
Freek heb ik videobanden met beelden van het Heizeldrama en de slag bij Beverwijk.
Hardcore reality TV. Ik heb het EQ van een bevroren kikker. En ik voel me prima.
Sjaak maakt op de motorkap van onze auto twee lijntjes voor Remco - het enige waar
een clubcard goed voor is. We staan op een parkeerterrein zonder benzinestation,
patatkraam of telefooncel. Bankjes en prullenbakken, dat is alles. Ik werp de lege
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blikjes die ik van de achterbank heb verzameld in de dichtstbijzijnde afvalbak.
Eromheen gonzen wespen. Geen afvalbak zonder wespen. Kankerbeesten.
Een paar van onze jongens staan te dansen op een houten bankje, dat onder het
gewicht begint te kraken. Freek controleert of zijn videocamera werkt. Hij is
vastbesloten om in Charleroi te gaan filmen. Helden van de hooligans. Opnames die
we later kunnen kopiëren en doorverkopen. Als hij maar zorgt dat onze smoelen niet
op de band komen te staan.
Sjaak en ik zitten op een stoeprandje te roken. De houten bank is inmiddels
gesloopt. In mijn ooghoek zie ik Remco over de motorkap buigen. Freek komt naast
ons zitten en zet z'n camera op de grond. ‘Het wordt een mooie dag,’ zegt Freek.
‘We gaan geschiedenis maken. Overal zullen supporters jaloers zijn op onze
organisatie. Ze zullen respect hebben en ons aanvaarden als de hardste en meest
meedogenloze.’ Hij pauzeert even om een sigaret op te steken en kijkt daarna op zijn
horloge. ‘Er is tijd genoeg. Heb je nog meer spul bij je?’
Sjaak knikt. Met z'n drieën gaan we terug naar de auto.
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Zeg me niet dat ik dom ben. Want ik ben slim. Ik vind dat het leven zo makkelijk
mogelijk geleefd moet worden. Noem het dom - ik weet wel beter. Slim en dom
liggen dichter bij elkaar dan je denkt. De IQ-schaal is circulair. Iemand met een IQ
van veertig of honderdnegentig; beiden zijn freaks.
Ik bén een freak. Ik ben cool. Ik ben wreed. Ik ben tof. Ik ben super. Ik ben wild. Ik
ben gaaf. Ik ben extreem. Ik ben een bikkel. Ik ben een peer. Ik ben een bom. Ik ben
een copkiller. Ik ben...
Voetbal is oorlog. En niet alleen voetbal. Alles is oorlog. Makkelijker kan niet.
Iedereen in elkaar rammen die niet bij jouw groep hoort. Dat deden Freek en ik
vroeger al en dat doen we nog steeds.
Don't fuck with us, kankermietjes! Zo'n gezicht probeer ik te trekken. Er is zojuist
een groep hooligans op de parkeerplaats gearriveerd. Hun auto's staan een eindje
verderop. Sommigen van hen staan bier te drinken, anderen roken of trappen blikjes
heen en weer. Een jongen die staat te pissen wordt door een ander in zijn knieholte
getrapt en valt bijna voorover in zijn eigen zeik.
Twee mannen komen langzaam onze richting op. De rechter waggelt als een
sumoworstelaar. Zijn hoofd lijkt op dat van een schildpad. Hij draagt aan elke vinger
een ring. Ook een manier om stoer te lijken. Als we handen schudden knijpt hij de
mijne haast fijn. ‘PSV Oostfront.’
‘Tukker Terror,’ zegt de ander. Zijn gezicht is hol en zijn ogen liggen diep in de
kassen. ‘Zijn we al compleet?’
‘Nee,’ antwoordt Freek. ‘We moeten nog wachten.’
Sjaak geeft de schildpad, die met zijn vette vingers een sjekkie heeft gedraaid, een
vuurtje. Ook Freek neemt een sigaret. En ik. En Sjaak zelf. De Tukker niet, want hij
rookt niet.
Uit de broekzak van Freek klinkt een lullig geluidje. Z'n gsm. Kloteding. Hij
peutert de telefoon uit de zak van zijn spijkerbroek en laat daarbij z'n sigaret vallen.
‘Godverdomme.’ Terwijl Freek de telefoon inschakelt, pakt de Tukker de sigaret
van de grond en geeft 'm terug. Aan de andere kant van de lijn wordt kort iets gezegd.
Voordat Freek kan antwoorden, is de verbinding verbroken. ‘Berend,’ zegt hij met
de telefoon nog aan z'n oor. ‘Het was Berend.’
‘Wie is Berend?’ vraagt Sjaak.
‘Een Ajacied met de neus van Harry Mulisch,’ zeg ik.
‘Ik háát Ajacieden,’ klinkt de stem van Remco achter ons. Hij staat te pissen tegen
de afvalbak waarin ik de bierblikjes gedumpt heb. Met één hand maakt hij slaande
bewegingen naar de wespen.
‘Ik haat Harry Mulisch,’ mompel ik.
‘Wie is Harry Mulisch?’ vraagt Sjaak.
Freek bergt z'n telefoon op en zegt: ‘Over tien minuten is hij hier. Met de F-side
en de Hagenezen.’
Remco ritst zijn broek dicht. ‘Waarom rammen we ze niet in elkaar?’ roept hij.
‘Dan moeten ze maar op tijd zijn. Het blijven joden.’
‘Klote joden,’ zegt Sjaak.

Passionate. Jaargang 7

Voetbal is oorlog. In het veld, op de tribune, om het stadion, op straat, in het café.
Overal. En overal staan kerels. Behalve op het veld. Daar lopen wat nichterige
middenvelders, eer schele keeper en een mongoloïde tweeling. Hockeymietjes met
een IQ van veertig. Losers. Logisch dat die niet winnen. Het was duidelijk dat we
het zelf moesten doen.
Om plannen te maken spraken Berend en ik af in een kroeg in Leiden, midden
tussen Amsterdam en Rotterdam. Ideetje van Berend. Slecht ideetje. Het café zat
bomvol met kutstudenten, het irritantste volkje van Nederland. Zuipen met een
aardappel in je keel. En intussen denken dat je cool bent. Ik kon me nauwelijks
bedwingen om er eentje aan zijn stropdas mee naar buiten te sleuren en flink in elkaar
te rammen.
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To the point. 17 juni. Duitsland-Engeland in Charleroi. Een mooiere gelegenheid
bestond er niet. Bad meets bad meets bad. We zouden onze clubliefde opzij zetten.
Oorlog moest er komen. Creëer een gemeenschappelijke vijand en je hebt een leger.
The Dutch Army.
Alles werd perfect geregeld. Geen aankondigingen via Internet. Gecodeerde e-mails.
We maakten afspraken met Belgische, Engelse en Duitse supporters om elkaar buiten
Charleroi te ontmoeten. Dan hadden we zo min mogelijk last van de politie. Berend
zou zelfs voor Belgische kentekens zorgen, zodat onze auto's over de grens niet
zouden opvallen.
‘Je bent een extreme lul,’ brul ik door de auto heen. ‘Een extreme hardcore teringlul.’
‘Ja,’ roept Freek. Hij heeft vergeten de muziek aan te zetten. Zijn handen knijpen
hard in het stuur. ‘Je bent een extreme hardcore teringlul.’
Het is even stil achterin. Ik pak een sigaret en zoek tussen de bandjes op het
dashboard naar een aansteker.
‘We zijn losers,’ klaagt Freek. ‘Enorme losers. En heel Europa zal ons uitlachen.’
‘Geen gezeik,’ zegt Remco. ‘Sjezen, man. Sjezen!’
‘Ik kan verdomme niet harder.’ Freeks stem klinkt schor. We zoeven over de
snelweg. Honderdveertig op de linkerbaan.
‘Heb je echt geen verbanddoos?’ vraagt Remco. Dat heeft hij al bijna tien keer
gevraagd.
‘Nee,’ schreeuw ik. Dat gezeik. ‘ik heb de hele kankerzooi hier doorzocht. Geen
verbanddoos. Denk je trouwens dat een pleistertje zou helpen?’ Ik kijk even achterom.
Nee. Ik denk niet dat een pleistertje zou helpen.
Onze jongens stonden strak van de pillen te wachten bij hun auto's. De irritaties
liepen steeds meer op. Zeker toen bleek dat de Ajacieden te weinig nummerplaten
bij zich hadden. Maar ze waren godverdomme wel zo link geweest om hun eigen
platen bij een vorige stop alvast te verwisselen.
We stonden te overleggen met de leiders van Ajax, ADO Den Haag, NAC, Twente
en PSV. Opeens kwam Sjaak aanstormen. ‘Klote joden,’ schreeuwde hij. ‘Jullie zijn
nooit te vertrouwen.’ Hij liep op Berend af en sloeg hem een bloedneus. ‘Moeilijk
te missen,’ grinnikte hij.
Een andere Ajacied sprong vooruit en trapte Sjaak in zijn maag en tegen zijn hoofd.
Dat was het startsein voor chaos. De schildpad raakte de Ajacied zo hard in het
gezicht dat het bloed van z'n wenkbrauw spatte. Twee jongens met petten van de
New York Yankees maakten boksbewegingen naar de schildpad. ‘Kom dan, klootzak,’
riepen ze. ‘Vuile klootzak.’ Remco had een honkbalknuppel uit de auto gehaald.
Freek pakte zijn camera en probeerde van een afstandje te filmen.
Ik sprong op het dak van een auto en wilde de groep kalmeren. Maar hoe? Van
alle kanten kwamen hooligans aanrennen. Voordat ik iets kon zeggen stond er iemand
met een afgebroken plank van het gemolde bankje naast de auto. ‘Hoerenjong,’ riep
hij. ‘Kom van m'n wagen af, kutlul! Tiefushond!’
Hij zwaaide met het stuk hout en sloeg tegen mijn schenen. Ik smakte voorover,
rolde over de motorkap en viel op de grond. Ik bleef even liggen om rond te kijken.
Door een paar supporters werd gevochten. De rest stond wat te schelden en te duwen.
Remco tikte hier en daar met zijn honkbalknuppel autoruiten in. Ik werd overeind
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getrokken door dezelfde jongen. Op z'n borst hing een kettinkje met hakenkruis.
‘Weet jij wie Harry Mulisch is?’ vroeg ik. Hij keek mij even verbaasd aan. Ik gaf
hem meteen een kopstoot en wist daarna zijn arm op zijn rug te draaien. Met mijn
rechtervuist beukte ik in zijn onderrug. Hij schreeuw-de en liet de plank vallen. ‘Ik
maak je helemaal af,’ fluisterde ik in zijn oor. ‘Ik sla je nieren kapot.’
Bij elke slag kermde hij harder. Of zachter. Ik weet het niet meer. ‘In het ziekenhuis
mag je naast Bart de Graaf liggen.’ Hij kon er niet om lachen. Tiefushond.
Ik liet de nazi los en rookte leunend tegen een lantarenpaal een sigaret. De afvalbak
bij het gesloopte bankje stond in de fik. Een langsrennende gozer sloeg ik vol in zijn
bakkes.

Passionate. Jaargang 7

9
Hij ging meteen neer. Sukkel. Het was de Tukker. ‘Sorry,’ mompelde ik. Ik wierp
mijn peuk in z'n gezicht en stak een nieuwe op.
Plotseling stond Freek naast me. Met één'arm ondersteunde hij Sjaak. Aan de
andere arm hing zijn videocamera. ‘We moeten weg,’ zei hij. Op dat moment zakte
Sjaak in elkaar.
‘Bloedt hij nog?’ vraag ik aan Remco.
‘Ja, hij bloedt nog.’
Sjaak zit met ontbloot bovenlijf op de achterbank. Hij heeft z'n ogen dicht. Remco
houdt z'n hand onafgebroken tegen de wond op de rechterzij van Sjaak. Het bloed
sijpelt tussen zijn vingers door en loopt in straaltjes over de rug van zijn hand. Ik
heb trek in bier, maar de koelbox ligt achterin en Remco wil hem niet geven. Hij
moet het bloeden stelpen. Klootzak.
Freek zet muziek op. Gabber. Nog steeds hetzelfde bandje. ‘Wat zeggen we
eigenlijk bij het ziekenhuis?’ vraagt hij. ‘Slachtoffer van straatgeweld?’
‘Maak er zinloos geweld van. Die term kennen ze goed.’
‘Bestaat dat, zinloos geweld?’
‘Nee,’ zeg ik. ‘Geweld is zinvol. Je merkt dat je leeft. Behalve na afloop, soms.’
‘Leeft hij eigenlijk nog?’
Remco drukt zijn oor tegen Sjaaks borst en luistert. ‘Hij leeft nog,’ zegt hij. ‘Ik
hoor: boemboemboem.’
‘Ik hoor het ook,’ zegt Freek. ‘Tweehonderd slagen per minuut. Boemboemboem.’
Met zijn vuist ramt hij in het ritme van de muziek op het stuur.
‘Rij nou maar door, lul,’ roept Remco. ‘Er ligt hier iemand dood te gaan.’
Freek duwt het gaspedaal nog verder in. ‘Het is niet voor niets geweest,’ zegt hij.
‘Ik heb prachtige opnames gemaakt. De steekpartij met Sjaak staat er ook op.’
‘Mooi,’ zeg ik. ‘Die dader pakken we nog wel eens. Net als de Duitsers en
Engelsen. Het EK is nog niet voorbij.’
Steven Verhelst

Waarom de Rode Duivels niet per se Europees Kampioen
zullen worden
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Op vleugels van verbeelding
't Is jammer dat Brusselmans geen benul heeft van de magische krachten die het
Belgisch eftal altijd weer bevangen als er iets op het spel staat. De geweldige Waal
die de Rode Duivels nu onder zijn hoede heeft zal er voor zorgen dat zijn team in
ieder geval verder komt dan Oranje, gewoon omdat hij als een tovenaar het
minderwaardigheidsgevoel in het land van Dutroux weet te bespelen. Te hopen valt
ook dat Nilis het eindelijk op zijn heupen krijgt. Gut, wat zou 't leuk zijn als de Belgen
Nederland verslaan.
Nederland gaat het weer niet halen, dat wil zeggen, zal weer geen Europees
kampioen worden, domweg wegens de ziekte die arrogantie heet. Ik noem één naam:
Seedorf. Mislukte hoekschoppen, niet aankomende diepte-passes, goed bedoelde
vrije schoppen op pupillen-niveau, gemiste strafschoppen en een permanent gevoel
van verongelijktheid jegens ‘de media’.
Maken de nieuwe kleren van de keizer een elftal wijzer?
Komt bij dat Oranje dan wel niet meer verdeeld is in een zwart kamp en een blank,
maar wie zegt mij dat een reservebank straks met Bergkamp en Frank de Boer niet
aan het morren slaat? Zolang Haisselbank niet mee mag doen zal het missen van
kansen tot kunst verheven worden. Van Nistelrooy, tegen de tijd van het EK inmiddels
voor fl. 70 miljoen verkocht, zal zeker opgesteld worden, met alle rampen vandien.
Ook daarom was de winst onlangs in een oefenduel tegen Duitsland het slechtste
wat Rijkaard kon overkomen.
Wat moet je met verzadigde miljonairs die er vanuit gaan dat ze over vier jaar ook
weer opgesteld zullen worden? De enige kans die er was geweest om Oranje op
beslissende momenten te laten winnen, lag in de naam Cruijff. Niet dat Rijkaard een
slechte coach is, maar met Cruijff aan het roer staat een team vooraf een half punt
voor. Bovendien stelt Cruijff het liefst een wankelende doelman op, omdat 'ie zichzelf
en het publiek bij voorkeur prikkelt met een achterstand. Cruijff zou Van der Sar
handhaven, juist omdát meneer zo uit vorm is; Rijkaard denkt de beste doelman van
de wereld in huis te hebben.
Zonder Cruijff zal Oranje nooit de over-ons-lijk ploeg worden die nodig is om een
EK te winnen. Het Nederlands Elftal heeft dus bij voorbaat verloren omdat de
Verlosser niet kon worden overgehaald.
Gelijk heeft 'ie.
Het probleem met de Nederlandse natie is dat wij lijden aan een - anders dan vaak
wordt verondersteld - meerderwaardigheidscomplex. Duitsers zijn in ons achterhoofd
Untermenschen, Belgen frietkakkers, Fransen Fransozen en Engelsen het schuim der
aarde. Wij voelen ons superieur, ongeveer zoals onze voorouders met de bijbel in de
hand slaven met dieren vergeleken. Diep in ons Calvinistische hart weten we dat
zulks niets meer of minder is dan hovaardij en dus verdonkeremanen we onze
verkeerde gedachte met quasi-bescheidenheid. De vreugdeuitbarstingen als onze
jongens eindelijk 'ns Duitsland verslaan, vallen anders niet te verklaren.
Ik verheug me nu al op de rellen die zullen uitbreken wanneer Nederland wordt
uitgeschakeld. Ware sportiviteit vertaalt zich nu eenmaal in de frustratie van het
ontketende gepeupel als er verloren wordt. Voetbal is oorlog, inderdaad, en daarom
zal dit Nederlands elftal op het veld niet winnen. Goddank.
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Oranje geeft zichzelf te weinig tegen België
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De soepele normen van de voetbaljournalistiek
Zielloos kabinet gaat ten onder in kolkend parlement. Dat is geen krantenkop die je
dagelijks ziet. Sterker nog, zo'n kop zie je nooit. Subjectieve indrukken zo zwaar
aanzetten is nu eenmaal not done in de journalistiek. Feiten en meningen dienen
gescheiden te blijven. Maar als het om voetbal gaat, mag er ineens veel meer.
Op 29 maart speelde Nederland tegen België, ter voorbereiding op Euro 2000. Het
werd 2-2. De dag erna kopten de kranten: ‘Mislukt experiment van Rijkaard’
(Volkskrant), ‘Derby met een kater’ (AD), ‘Spelers voor Rijkaard niet door 't vuur’
(NRC), ‘Rode duivels getemd’ (De Telegraaf), ‘Tactiek Rijkaard faalt’ (Spits),
‘Oranje geeft zichzelf te weinig tegen België’ (Metro). Allemaal sterk subjectieve
koppen, met ongeveer dezelfde strekking: het was weer helemaal niks. De kop van
De Telegraaf blijkt bij nader inzien de lading niet helemaal te dekken, want uit het
artikel zelf blijkt dat de verslaggever hoogstens tegen het eind van de wedstrijd een
paar getemde duivels waarnam. De bovenkop was beter: ‘Experiment met
3-4-3-systeem weer geen succes’.
Vergelijk dat eens met de affaire Peper die een week eerder culmineerde in een
marathonsessie van de Rotterdamse gemeenteraad. Voor politieke journalisten toch
minstens een even enerverende gebeurtenis als een oefeninterland, die zich ook voor
allerlei interpretaties leende. De NRC deed het met ‘Rotterdam wil geld van Peper’,
de Volkskrant met ‘Rotterdamse gemeenteraad haalt hard uit naar Peper’. Zelfs het
Rotterdams Dagblad hield het beschaafd: ‘Walging over Peper redt Simons’. Nergens
las je ‘Rotterdam deinst terug voor harde stappen tegen Peper’ of ‘Stadspartij maakt
zich belachelijk met motie van wantrouwen’. De artikelen zelf hielden het keurig bij
wie er wat gezegd had en lieten de interpretatie, zoals het hoort, aan de lezer over.
Dat deden de journalisten die België-Nederland volgden niet. Zij interpreteerden
er in hun verslagen lustig op los en waren zuinig met de feiten waarop hun mening
gebaseerd was. Opvallend hierbij was dat naarmate de krant meer ‘kwaliteit’ geacht
werd te hebben, de schendingen van de journalistieke mores groter werden.

Amai Oranje
De eigen verslaggever van het gratis dagblad Metro deed het het best. Op de
voorpagina een keurig verslag van het wedstrijdverloop, waarin alleen de kwalificatie
‘fanatieke Belgen’ als een beetje subjectief geoormerkt kan worden. Op de sportpagina
betrekt de journalist de stelling dat Nederland had moeten winnen, maar gaat het
artikel weer grotendeels over gebeurtenissen in en om de wedstrijd.
De lijn in het verhaal van Spits is een aanval op de bondscoach. Het artikel bevat
maar liefst vijf negatieve kwalificaties van Frank Rijkaard. Tegelijkertijd is het
spelverloop echter goed te volgen. De beginzin in het Telegraafartikel (‘Amai Oranje,
wat gebeurde daar allemaal in Brussel?’) doet het ergste vrezen, maar er volgt een
prima wedstrijdverslag, waarbij de auteur de afzonderlijke gebeurtenissen
becommentarieert. De journalist koppelt steeds zijn mening aan de feiten waarop hij
die baseert. Voorbeeld: ‘De zege was binnen handbereik, maar Kluivert was te
egoïstisch toen Makaay naast hem vrijstond.’
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Het Algemeen Dagblad volgt het recept van Metro: een recht-toe-rechtaan verslag
op de voorpagina en binnenin een iets gekleurdere versie (naast een uitgebreider
wedstrijdverslag). Scheiding van feit en mening dus. De reporter doet vooral zijn
best lichtpuntjes te ontdekken, met als motivatie dat het trekken van lessen toch het
belangrijkste doel is van vriendschappelijke wedstrijden.
Lezers van de Volkskrant moeten stevig doorbijten om iets over het verloop van
de wedstrijd te achterhalen. De journalist van dienst besteedt nog geen kwart van
zijn verhaal aan het beschrijven van spelsituaties (zoals doelpunten). De rest gaat op
aan analyses van het spelconcept en individuele prestaties van spelers en coach, met
als keiharde conclusie dat Oranje geen recht had op de overwinning. Het lijken
allemaal losse opmerkingen, die wellicht best door feiten te staven zijn, maar niet
door feiten waarvan in het verhaal zelf melding wordt gemaakt.
De NRC-journalist maakt het het bontst, nog even los van de koddige kop (‘Oranje
scoort niet tien keer tegen Belgen’ had er ook kunnen staan, of ‘Uitslag deze keer
geen 5-5’). Het wedstrijdverloop wordt in twee alinea's achterin het artikel afgeraffeld.
Verder gaat het vrijwel uitsluitend over wat er mis is met het door Rijkaard beproefde
3-4-3-concept, afgesloten met de opmerking dat het maar eens afgelopen moet zijn
met die experimenten.
De conclusie moet luiden dat wie wil weten hoe de wedstrijd verlopen is het best
Metro of AD erbij kan pakken, maar dat het scheiden van feiten en meningen in het
algemeen niet de sterkste eigenschap is van de voetbaljournalist. Dan blijft echter
de vraag waarom de voetbaljournalistiek zo'n rare enclave is in de krant.

Vergeetachtig
Zou het soms een specifieke afwijking zijn van voetbaljournalisten, een soort waas
waardoor men feiten en meningen niet kan scheiden? Maar nee, de dag voor de
wedstrijd was er nog niets aan de hand. De NRC had een
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keurig interview met Edgar Davids en kopte verder: Debuut Bosvelt, Overmars terug
als linksbuiten. Het debuut van Bosvelt werd ook door alle andere kranten
gesignaleerd en in een kop vervat. Kortom, de woensdagkranten deden het nog netjes
met feitelijkheden en tekenden de meningen zoals het hoort op uit de mond van
spelers.
Waarom luiden de koppen van de donderdagkranten niet gewoon: Nederland speelt
gelijk tegen België? Omdat de meeste lezers dat al wisten, is het gangbare excuus.
Zij hadden de wedstrijd namelijk al op televisie gezien. Een jaar of wat geleden lieten
journalisten om die reden vaak zelfs het vermelden van de uitslag achterwege. Dat
leidde tot protesten bij die kleine minderheid lezers die door omstandigheden de
wedstrijd gemist had. Tegenwoordig staat de uitslag consequent in de lead van het
artikel. Het is tenslotte het belangrijkste feit van de beschreven gebeurtenis, dus
vooruit maar.
Als deze redenering klopt, zou je ook kunnen concluderen dat de lezers van NRC
en Volkskrant de trouwste voetbalkijkers zijn. In elk geval hebben hun journalisten
het minst het idee dat de lezer op de hoogte gesteld moet worden van het
wedstrijdverloop. Hoewel je natuurlijk ook zou kunnen beweren dat lezers van AD
en Telegraaf zo vergeetachtig zijn dat ze de dag erna even bijgepraat moeten worden
over wat er ook al weer gebeurd is. De suggestie dat journalisten van NRC en
Volkskrant zich het meest capabel achten om op de stoel van de bondscoach plaats
te nemen en graag hun kennis etaleren, ligt voor de hand, maar moet toch afgewezen
worden. Op de redacties bestaan genoeg correctiemechanismen om egotripperij tegen
te gaan. Men is er ongetwijfeld van overtuigd dat de gevolgde werkwijze journalistiek
verantwoord is en door de lezers op prijs gesteld wordt.

Recensie
Het argument dat veel lezers de belangrijkste feiten al kennen klinkt plausibel, maar
is dat niet. Want als de lezers de wedstrijd zelf gezien hebben, hebben ze ook kunnen
constateren dat Nederland weer eens belabberd speelde. Ook dat is dus geen nieuws.
Welbeschouwd hebben voetbalverslagen alleen iets nieuws te melden voor de mensen
die geen televisie gekeken hebben en die mensen zijn juist gebaat bij een feitelijke
beschrijving van de wedstrijd, zou je geneigd zijn te denken.
Wat is dan wel de rechtvaardiging voor die ongegeneerde mix van feiten, analyse
en mening? Er is een ander journalistiek genre waarin dit gewoon is: de recensie.
Een journalist leest een boek, beluistert een cd of gaat naar een film,
toneelvoorstelling, concert dan wel tentoonstelling en schotelt de lezer een mengsel
voor van feiten (waar gaat het over) en meningen (was het de moeite waard). Deze
vermenging is algemeen geaccepteerd en wordt zelfs verwacht. Een recensent die
nauwelijks zijn mening ten beste geeft, doet zijn werk niet naar behoren.
Zou het voetbalverslag soms een recensie zijn? Stilistisch heeft het er veel weg
van, maar een gewone recensie is doorgaans juist bedoeld voor mensen die het
betreffende cultuurproduct nog niet tot zich genomen hebben. De recensie heeft
daarmee een duidelijke functie: het attenderen van lezers op zaken waaraan zij wellicht
plezier kunnen beleven. Die functie heeft het voetbalverslag niet, integendeel zelfs.
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De vergelijking met de recensie is echter wel de sleutel tot de werkelijke rol van
het voetbalverslag. Een recensie schept bepaalde verwachtingen over een boek of
film. Wie dat vervolgens tot zich neemt, vormt zichzelf een mening en gaat daarover
graag de discussie aan met andere gebruikers. Bij voorkeur met iemand in de directe
omgeving, maar een journalist voldoet in zekere zin ook. Een recensie is een reden
om al dan niet een film te gaan zien, maar ook om er later nog eens op terug te grijpen
en het er wel of niet mee eens te zijn.
Die tweede rol van de recensie is te herkennen in het voetbalverslag. Dat heeft
helemaal niet de bedoeling de lezer te dienen door hem op de hoogte te stellen van
feiten of hem een bezoek af of aan te raden. Het gaat erom herinneringen aan het
gebodene op te halen en samen met de lezer een boom op te zetten over hoe pruimbaar
het was. In die zin past het juist wel dat NRC en Volkskrant minder teruggrijpen op
de gebeurtenissen zelf als wel op de analyses die daarvan te maken vallen. Hun lezers
houden nu eenmaal van verhalen met een hoger abstractieniveau.
Het voetbalverslag is geen verslag in de journalistieke zin van het woord. Het is
een potje nakaarten aan de borreltafel. Het verwarrende is alleen dat dat etiket er niet
goed opgeplakt zit.

Christian Jongeneel
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[diafragma gesloten]
diafragma gesloten
fijnmazige opstelling
postmodern hedonisme
griffiert in gekleurde maillots
tussen het gras en de speler
nog slechts een graf te delven
het kortgesloten satijn
herbergt het bruine hemd
■
sierlijk drentelt
over het veld de ontboezeming
van een trut op noppen
2-0 Duitsland
kijk omhoog - 10 over 6
gefreakte verbeelding
schrijft in slang
(Kluivert speelt bij Feyenoord)
ik zie een kameel lopen
Turkish blend roosted
& zondagochtend, uitgeteerd
de waarheid werkt bij Foto Klein
(Van Oldebarneveltstraat 128)

Ayatollah Musa
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Stripvoetballers zijn ploeteraars, geen godenzonen

Roel Dijkstra, met commentaar van Willem van Hanegem
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De meeste stripfiguren zijn helden. Ze behalen onwaarschijnlijke successen en bieden
de lezers de mogelijkheid een beetje weg te dromen. Strips waarin voetballers centraal
staan en een groot deel van de actie zich afspeelt op het voetbalveld vormen echter
een apart genre. Stripvoetballers moeten het vooral hebben van hun
doorzettingsvermogen.
Billie Turf en Sjor en Sjimmie spelen een wedstrijdje. Geheim agent 327 belandt bij
een speciale opdracht tussen de krijtlijnen. Zelfs heer van stand Oliver B. Bommel
hult zich wel eens in voetbaltenue. In heel wat stripverhalen wordt een balletje getrapt.
Er zijn echter ook strips waarin het voetbal geen bij- maar hoofdzaak is. In Nederland
verscheen de eerste in de jaren vijftig, het begin van een traditie die nog steeds bestaat,
al is de behoefte eraan teruggelopen door het bombardement van voetbalbeelden op
televisie en gameconsole.
De voetbalstrip neemt een unieke plaats in binnen de stripwereld door de manier
van verhalen vertellen. De hoofdpersonen zijn geen Kuifjes die in een onwerkelijke
wereld leven en daar allerleid avonturen beleven. De lezer kan zich identificeren met
de stripvoetballers omdat zij geen superhelden zijn, maar gewone jongens, die het
niet altijd mee zit, maar die doorzetten. Van alle strips sluiten zij het meest aan bij
de dagelijkse werkelijkheid.
Veel voetbalstrips komen uit Engeland. Daar werd voetbal al snel een profsport,
en geven fans ook nu nog veel geld uit aan accessoires. In Engeland bestaan
weekbladen met uitsluitend voetbalstrips, al zijn de meeste in zwart-wit. Vanaf de
jaren zeventig verschijnt een aantal reeksen in vertaling, vaak eerst in afleveringen
in stripweekbladen. In de reeks Rob van de Rovers staan de gebeurtenissen op het
veld centraal. Het verhaaltje eromheen stelt weinig voor, het dient uitsluitend als
overgang naar de volgende match.
Wedstrijden, wedstrijden en nog eens wedstrijden, biedt ook De Wondersloffen
van Sjakie. Elk verhaal lijkt dan ook op het vorige. Gevaarlijk spel is net verschenen
en al album nummer 30. Hoofdfiguur is een ouwelijk getekende, eeuwige scholier.
Hij voetbalt altijd, terwijl hij dat helemaal niet kan en er zelfs niet van houdt. De
wondersloffen van Voltreffer Vick, een vroegere ster, maken dat Sjakie Meuleman
altijd de juiste positie kiest en hattrick na hattrick scoort. Natuurlijk worden zijn
wondersloffen steeds gestolen, of gaan ze stuk. Zonder zijn hulpmiddelen bakt Sjakie
er niets van. Uiteindelijk kan de loser weer zijn kicks aantrekken om matchwinnaar
te worden.
Ronnie Hansen heeft veel meer te bieden. De verhalen spelen zich af in decors
die ontleend zijn aan de werkelijkheid. Tekenaar Raymond Reding documenteert
zich tot in het detail. Hij reist de wereld af, bezoekt de grote stadions en spreekt met
bekende voetballers en invloedrijke bestuurders. In de verhalen neemt de
jeugdopleiding een centrale plaats in en komen ook de minder aantrekkelijke kanten
van een loopbaan als voetballer ter sprake. Als prof kan het na een blessure snel
afgelopen zijn. Ronnie Hansen bevat veel voetbalscènes en steekt qua tekst én beeld
met kop en schouders uit boven de andere strips uit de Engelse voetbalfabriek.

Kick Wilstra
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Henk Sprenger is de vader van alle Nederlandse voetbalstrips. In 1952 creëert deze
reclametekenaar, die eerder al een populaire pilotenstrip maakte, de voetbalstrip:
Kick Wilstra. De naam van deze wonder-midvoor is een combinatie van Kick Smit,
Faas Wilkes en Abe Lenstra, de vedetten van de jaren vijftig. In die tijd voetballen
jongens op straat, een pleintje of veldje en lezen ze graag stripverhalen. Veel meer
vormen van vermaak zijn er nog niet. De voetbalstrip van Sprenger wordt razend
populair, jongens kunnen zich gemakkelijk met Kick identificeren. De strip start in
Rotterdam in de gratis Ketelbinkie Krant, en in Amsterdam in Rob's vrienden. Al
snel worden de avonturen als boekjes uitgegeven en in 1958 duikt de voetbalstrip
op in Het Parool. Sprengers' realistische voetbalstrip geeft een aardige kijk in de
Hollandse binnenkeuken. Opvoedkundig is de boodschap verantwoord: eerst huiswerk
dan voetballen.
Kick is een begenadigd voetballer, vlijtig leerling en later ingenieur en echtgenoot.
In de Tweede Wereldoorlog vertrekt hij met een aantal vrienden naar Engeland. Kick
krijgt de kans als amateur tussen de profs te voetballen. En hij wint zelfs de FA cup
op het heilige gras van Wembley. Na de oorlog keert hij terug naar Nederland. Maar
het amateurvoetbal loopt op zijn laatste benen. Net als Faas Wilkes vertrekt ook Kick
Wilstra naar een profclub in Italië. Er verschijnen 18 verhalen, de serie eindigt in
1975, met de geboorte van Kicks derde kind, een dochter. Op de Europese velden
hebben Feyenoord en Ajax dan al furore gemaakt.
Roel Dijkstra is een oorspronkelijk Nederlandse voetbalstrip, die na een tiental
avonturen aan een Engelse tekenaar werd overgedaan. De reeks houdt het midden
tussen een voetbal- en een avonturenstrip. Dijkstra bereist de wereld en beleeft talrijke
spannende avonturen. Op en buiten het veld stuit hij op snode en geduchte
tegenstanders. De verhalen zijn goed opgebouwd en hebben een duidelijke plot. De
strip met Roel Dijkstra start in 1975 in het eerste nummer van stripweekblad Eppo.
Het verhaal wordt onderbroken door pagina's waarop Willem van Hanegem
commentaar geeft op de wedstrijdsituaties. Later neemt stripheld Roel zijn rol over.
Van hem kunnen lezers de kneepjes van het vak leren, bijvoorbeeld hoe je de bal
afschermt. Roel vertelt waarom dat belangrijk is en in een viertal plaatjes laat hij
zien hoe je dat in de praktijk kunt doen.
Dijkstra voetbalt overigens in een Neder-land waar Surinamers en Afrikanen een
bijrolletje vervullen. Een Gullitkloon gaat als Boy door het leven. In de verhalen van
Dijkstra zijn Italianen mafkezen, Fransen knoflookvreters, Afrikanen dictatoriaal
wreed of zielig en Brazilianen zwakkelingen, al kunnen ze wel goed voetballen.
Dergelijke stereotiepen ontbreken in de van oorsprong Engelse voetbalstrips. Daar
kan een Argentijn eigengereid zijn, maar is dat geen karaktertrek van een volk. Als
supporters provoceren of de spelers sarren roepen ze minachtend: ‘Ga terug
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naar de wei stomme koe.’ Wilstra was een product van de jaren vijftig, maar Dijkstra
is veel provincialer. Wanneer het Nederlands elftal van Wilstra een belangrijk resultaat
boekt, omhelzen de spelers ‘elkaar op zijn Frans’.

Instructie
Er verschenen al eerder instructieve voetbalstrips, met Johan Cruijff of Piet Keizer
als instructeur. De jonge voetballer die droomde van een carrière als prof kreeg een
kans de finesses van het spel te leren van de meesters zelf. Leer voetbal met Cruyff
is gebaseerd op heldenverering. Het hoofd van de voetballer duikt sprekend op boven
de spelscènes die hij in tekstwolkjes van commentaar voorziet. De tekst is bovendien
echt Cruijffiaans: ‘Een eerste geslaagde passeerbeweging geeft een aanvaller
zelfvertrouwen. Dat hoor je vaak zeggen. Ik zeg: Elk duel is weer een nieuw duel,
juist als de eerste confrontatie mislukt.’ Henk Sprenger gebruikt voor de instructiestrip
Leer 't van Piet Keizer alleen een foto van de geniale Ajax-linksbuiten in de kop van
de strip. Zijn strip is veel afstandelijker, bovendien was Keizer al in zijn nadagen als
voetballer. Instructie is een serieus onderwerp, voor humor is in dit genre geen plaats.
Des te verrassender is dat de KNVB Dik Bruynesteyn allerlei grappige situaties laat
tekenen in Spelenderwijs, een instructief spelregelboekje.
Ton Swelheim van Nuon stak tientallen miljoenen in Vitesse om de naam van het
energiebedrijf bekend te maken. Dat lijkt modern, maar is het niet. Al in de jaren
zeventig sponsort Simon S. Smakeloos een voetbalclub, om zijn firma in tuinkabouters
te promoten. Door Trainen Triomferen heet voortaan De Taaie Tijgers en begint
onder nieuwe coach meneer Michappels aan een tweede leven. Ster van de Taaie
Tijgers is een wat boerse, bonkige Hollandse jongen. Appie Happie is een creatie
van tekenaar Dick Bruynesteyn die het voetbalwereldje door en door kent. De strip
biedt een karikaturale blik op de voetbalwereld en vooral op de commercialisering
van die sport. Bobo's en sponsors worden voortdurend in hun hemd gezet. Zo wordt
tuinkabouterfabrikant Smakeloos tot sponsoring overgehaald door hem optredens in
populaire tv-programma's als De Knuist en Mies Timpman in het vooruitzicht te
stellen. Door dit soort verwijzingen naar de realiteit (De Vuist van Willem Duys en
Mies Bouwman, de echtgenote van Leen Timp) kunnen lezers die niets met voetbal
hebben meegenieten. De voetballers zelf zijn ook karikaturen. Om de tegenstander
schrik aan te jagen zijn ze gehuld in tijgerpakjes en Appie Happie is een snacker die
zweert bij bananen. Voor voetballiefhebbers bevat de strip nog meer verwijzingen.
Verdedigers dragen namen als De Knoest of De Schaver en Casanova en Pietje Pele
zijn de buitenlanders in het team. Meneer Michappels verenigt in zijn naam de
kwaliteiten var de toptrainers Rinus Michels en Ernst Happel en spreekt ook
Nederlands zoals de succesvolle Oostenrijkse trainer dat deed. En linksbuiten Henri
Buitenzorg ontleent zijn naam aan een in die dagen succesvol renpaard, maar is ook
de draver van Oranje, René van de Kerkhof. Appie Happie is een geslaagd voorbeeld
van de humoristische voetbalstrip.
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Feesttoeters
De Macaroni's wordt met hetzelfde doel opgezet. De eerste verhalen verschijnen
begin jaren zeventig in stripweekblad Pep en zijn wel aardig. Het verhaal draait om
een Italiaanse maffiabaas Guillermo Macaroni, die alle onoorbare middelen inzet
om de voetbalclub uit zijn Siciliaanse geboortedorp naar de top te krijgen. Al snel
wordt de serie helaas onleesbaar. Wanneer raketten de doelpalen doormidden schieten,
is de humor ver te zoeken.
Toon van Driel bewijst dat absurde humor wel degelijk past bij een voetbalstrip.
FC Knudde is de enige Nederlandse voetbalstrip die tot in Japan met rode oortjes
wordt gelezen. Van Driel slaagt erin van de geboren underdogs Jaap en Dirk, met
hun eeuwige variant op het tikkie terug, stripfiguren te maken die je koestert. De
klungelende spelers van de FC Knudde lijken voor het ongeluk geboren stumpers.
De spelers van de FC zijn van goede wil, maar nemen de aanwijzingen van hun
trainer vaak te letterlijk en dat leidt tot hilarische taferelen. De voorzitter weet gelukkig
altijd wel de hand te leggen op ‘een sponsor die een groter gebied wil afzetten’. Met
zo'n bekwaam bestuurder aan de top kan niemand het sponsor Heike Fopma, fabrikant
in feestartikelen, kwalijk nemen dat hij zijn jongens helpt, door de tegenstander te
bestoken met lachgas of door de scheidsrechter om te kopen met dozen feesttoeters.
Gerrit de Jager maakte als striptekenaar naam met De familie Doorzon. In die strip
zitten regelmatig verwijzingen naar voetbal. Zo laat De Jager de dirigent in een
concertzaal in gejuich uitbarsten als Van Basten scoort. Deze dirigent luistert namelijk,
net als John Doorzon, die tegen zijn wil in de zaal zit, namelijk via een oortelefoontje
naar een wedstrijdverslag. De Jager speelt altijd in op de actualiteit, maar heeft ook
iets met voetbal. In Hard Gras, een voetbaltijdschrift voor lezers, tekent hij vanaf het
eerste nummer ‘een ongewone voetbalstrip’. Sinds een aantal jaren is dat
Overpeinzingen van een krijter. In deze tweepagina zwart-wits-trip filosofeert de
terreinknecht bijvoorbeeld over de beweegredenen van Cruijff om geen bondscoach
van Oranje te willen worden. Daarbij trekt hij dan schots en scheef lijnen over het
veld. Symbolisch voor de vaak onnavolgbare gedachten van Cruijff.
Voetbalstrips liften mee met de opwaardering die voetbal in het algemeen beleeft.
Halverwege de jaren tachtig worden de Kick Wilstra-boekjes opnieuw uitgegeven.
En in 1999 wijdt stripwinkel Lambiek een expositie aan voetbalstrips en Kick Wilstra
in het bijzonder. De strip van Henk Sprenger is vooral jeugdsentiment voor jonge
opa's. Voetbalstrips zijn er nu voor alle soorten liefhebbers: lezers die voetbalplaatjes
willen, lezers die op zoek zijn naar spannende avonturen, lezers die humor en absurde
humor waarderen en zelfs lezers die willen lezen.
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Erik van der Hoeven
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Avec élégance; het tweede leven van Eric Cantona

Vlucht AF2450 bestemming Tahiti. Nog voor we van het vliegveld Charles de Gaulle
zijn opgestegen heb ik al het standaard vakantierepertoire uitgewisseld met mijn
buurman. En er staat ons nog een vlucht van ruim 22 uur te wachten.
‘Dus u gaat naar het eiland H***? Dan zult u monsieur Cantona wel tegen het lijf
lopen. Een opmerkelijk persoon, monsieur Cantona. De voetballer, ja. Maar nu schijnt
hij zich teruggetrokken te hebben op zijn eiland. Hij schildert, hij denkt, en hij schrijft.
En verdomd goed, wordt beweerd. Het gerucht gaat dat hij onderdak verschaft aan
een heel legertje volgelingen. Ik weet het niet, ik woon op Tahiti en daar doen de
vreemdste verhalen de ronde. Niemand weet er het fijne van; H*** ligt nog een heel
eind van Tahiti af, toch zeker 1300 kilometer. Vergis u niet. Radio Cocotier hè, zo
noemen we dat, de geruchtenmachine.’
Ik ben op weg naar Frans Polynesië om oude vrienden te bezoeken. Jaren geleden,
in mijn jongere en meer kwetsbare jaren, om met Scott Fitzgerald te spreken, ben ik
ooit op Tahiti verzeild geraakt en er ‘geadopteerd’ door een Tahitiaanse familie.
Sindsdien keer ik geregeld terug om telkens andere eilanden in de buurt te bezoeken.
Deze keer heb ik mijn zinnen gezet op het eiland H***. Alleen maar omdat het zo
ver weg ligt en omdat het zoveel moeite kost om er te komen. Ik wist niet dat het de
verblijfplaats is van de nog jonge voetballegende Eric Cantona.
Alles wat ik van Eric Cantona weet is dat-ie zijn voetballoopbaan begon bij
Auxerre, dat-ie er met ruzie wegging (ik herinner me een vuistgevecht met zijn eigen
keeper), dat-ie het ook bij Marseille te bont maakte, en bij Montpellier en bij Nimes.
Als hij het voor de zoveelste keer aan de stok heeft gekregen met het tuchtcollege
van de Franse voetbalbond (hij schreeuwt ‘Idioot!’ in het gezicht van ieder lid van
het college) maakt-ie bekend de voetballerij voor gezien te houden. Hij is dan 24. In
1992 echter hijst hij zich in het tenue van Leeds United en maakt die club in een paar
maanden tijd kampioen van Engeland, voor het eerst in zeventien jaar. Het volgende
jaar vertrekt hij plotseling naar Manchester United, om die club kampioen te maken,
voor het eerst in 26 jaar. Hij zal daarna nog twee keer kampioen worden met
Manchester United. En twee FA-cups winnen.
Maar meer dan deze successen herinner ik mij zijn talent zichzelf te verliezen. In
onbezonnen schoonheid, maar ook in onbezonnen agressie. Zoals toen hij in januari
1995 tegen Crystal Palace weer eens uit het veld wordt gestuurd en door iemand uit
het publiek wordt toegeschreeuwd. Iets weinig complimenteus over zijn moeder,
meen ik. Hij antwoordt, stijlvol in alles, met een sierlijke karatetrap over het
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McDonalds-reclamebord. Cantona wordt voor acht maanden geschorst. In 1997,
twee kampioenschappen later, kondigt Cantona opnieuw aan met voetballen te
stoppen. Hij is dan 30 jaar. ‘Na dertien jaar profvoetbal, en dat is lang, wil ik andere
dingen gaan doen. Ik wil meer tijd besteden aan schilderen, filosofie en poëzie.’ Hij
laat de voetbalwereld, collega's, supporters en journalisten verbijsterd achter. Het
management van Manchester United wil het niet geloven en blijft hem nog geruime
tijd zijn salaris van 15.000 pond per week betalen, in de hoop of overtuiging dat
Cantona wel op zijn besluit zal terugkomen. Van de periode daarna ken ik Cantona
alleen nog van een ijstheereclame.
De schoener die mij naar H*** zal brengen ligt achteraan de kade van het vervallen
havengebied Motu Uta, de volstrekt ontropische industriële blindedarm van Papeete.
In het kantoortje van de rederij leg ik de Chinese bedrijfsleider uit dat ik een lift wil
naar H***.
‘Onmogelijk. Le branche d'or is een vrachtschip, we vervoeren geen toeristen.’
‘Dan ga ik mee als werknemer. Ik kan sjouwen, ik kan koken.’
‘Onzin. Een popaa kan niet sjouwen en een kok hebben we al.’
Geen doorkomen aan. Als het niet op eigen kracht lukt, dan maar met wat hulp
van je vrienden. Achteloos laat ik de naam van mijn Tahitiaanse adoptiefamilie
vallen.
Nadat alle formaliteiten zijn afgehandeld wil de Chinese bedrijfsleider me iets
laten zien. Trots neemt hij me mee naar wat hij noemt de ‘directieverblijven’ in deze
bouwvallige keet. Nee, de directeur is er eigenlijk nooit, de Chinese bedrijfsleider
bestiert de hele rederij eigenlijk zo'n beetje in z'n eentje. Waarom sluipen we dan
samen zo stiekem de trap op? De houten trap kraakt dat het een aard heeft. Aan de
halfvergane groene verflaag te oordelen is er in geen dertig jaar onderhoud aan
gepleegd. Ook het ‘directieverblijf’ is een armoedig hok met schrootjes aan de muur
en aftands meubilair. Maar daar gaat het de bedrijfsleider niet om. Hij gaat naast een
schilderij staan en kijkt mij verwachtingsvol aan. Alsof-ie niet zelf naar het schilderij
durft te kijken.
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‘Dat heeft hij aan de directeur gegeven toen hij een jaar geleden hier was,’ zegt hij
en er klinkt een trots in zijn stem die niet past bij zijn schroomvolle houding. Hij
staat erbij alsof-ie ieder moment door de op het schilderij afgebeelde paarden in zijn
rug gebeten kan worden. Cavaliers sur la plage staat er linksonder in sierlijke letters.
Geen naam.
‘Wie heeft dat gegeven?’
‘Ericantona, Ericantona,’ antwoordt hij ongeduldig. Ik heb het gevoel dat de
Chinese bedrijfsleider mij zo snel mogelijk weer de directiekamer uit wil hebben.
‘Eric Cantona? Heeft die dat geschilderd? Wat is dat voor een man?’
‘Een voetballer.’
‘Ja, dat weet ik nog wel.’
‘De man is een wonder. Hij is een afgezant van het mededogen, van de wetenschap,
de vooruitgang en weet ik allemaal meer,’ fluistert de bedrijfsleider gehaast. ‘Er zijn
zelfs schrijvers die dat beweren.’
Hij verlaat de kamer zonder zich om te draaien. Volgens mij heeft hij niet één keer
naar het schilderij opgekeken.
‘Die paarden op het strand, is dat het strand van H***?’ vraag ik terwijl we de
trap afkraken. Maar hij is in gedachten verzonken en geeft geen antwoord. Als hij
beneden zijn kantoortje binnenstapt, ga ik door de voordeur naar buiten.
Klinknagels. Het ruim van de Branche d'or ligt vol met kratten klinknagels. Ik zit
met voorman Maiti tegen zo'n krat aan. We drinken Hinano bier en roken een jointje.
We zijn vier dagen op zee. Nog vier dagen, nog vier van die lamlendige dagen en
dan ben ik op H***. Je kunt ook stellen: nog vier dagen en dan ben ik op het eiland
van Cantona. Want meer en meer lijkt niet H*** maar Cantona mijn reisdoel te zijn.
Telkens als de Branche d'or H*** aandoet, zoekt Maiti Cantona op. Ze kennen
elkaar goed.
‘Zo kun je dat niet stellen. Hij kent mij niet. Een keer per maand leveren wij spullen
af op H***, dat betekent dat ik hem zo'n achttien keer heb ontmoet. Toch zal hij mij
niet herkennen, hij weet niet wie ik ben.’
‘Maar je praat toch met hem; hij-’
‘Je praat niet met hem, je luistert naar hem. Deze man heeft mijn geest verruimd,
Richard. We spreken over van alles. Nachten lang heeft hij me uit mijn slaap
gehouden. Zoals hij kan praten over de liefde. Nee nee, niet zoals je denkt. Ik bedoel
over de liefde in het algemeen.’
En op de zesde dag, de witte Branche d'or verloren in een blauwe windstille wereld,
het donkerblauw van de rimpelloze Stille Zuidzee en de onwerkelijke oneindige
lichtblauwe lucht, als we staan te vissen op het achterdek, zegt Maiti: ‘Nooit meer
zal ik een man ontmoeten zoals hij. Zijn verzen! Je zou zijn verzen moeten horen.
Même quand ils se sentent romains / C'est au temps de la décadence / Ils grattent
leur mémoire à deux mains / Ne parlent plus qu'à leur silence / Et / Ils ne veulent
plus se faire aimer / Pour cause de trop peu d'importance / Ils sont désespérés / Mais
avec élégance. Normaalgesproken kan ik nog geen boodschappenbriefje onthouden,
maar je ziet: dit ken ik uit mijn hoofd. Zoals hij het voordraagt hoef je het maar één
keer te horen. Men beweert dat hij zijn verzen ter plekke bedenkt, dat hij in contact
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staat met zijn onderbewuste. Het is een genie, Richard. Een waarachtig universeel
genie.’
En ik ga dat genie ontmoeten. Langzaam kruip ik naderbij. Deze hele plas,
uitgestrekt als cellofaan, ligt er om afstand te bewaren tussen Cantona en de
zogenaamde ‘beschaafde wereld’. En ik kruip naderbij. Die nacht fluistert Cantona
het zelfs tegen me in mijn slaap. ‘Als een slak over de scherpe rand van het scheermes,
zo kruip jij naderbij.’
De laatste stop voordat we H*** zullen bereiken, is het eiland T***. Een miserabel
atol dat met hevige droogte kampt. Pallets vol bier en bronwater worden uitgeladen,
alleen de kratten klinknagels blijven in het ruim achter. Het laden en lossen duurt
ongeveer drie uur, dus ik heb alle tijd om T*** te verkennen. Het zoveelste
inwisselbare zuidzeedorpje: pastelgetinte huisjes met golfplaten daken in keurig
aangeharkte tuintjes met visnetten die te drogen hangen, een hagelwit kerkje, een
Chinese winkel van sinkel annex kantine. Dan op één huisje een knoert van een
antenne. Ik kijk de jongen die in de tuin met houten planken in de weer is vragend
aan terwijl ik wijs naar de antenne. ‘E aha t'ou huru te mea... mea...’ Tja, wat is
antenne in het
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Tahitiaans? Atete dus. De jongen nodigt me uit en binnen zie ik een radiozendstation.
‘Ik praat met zeelui. Vooral yachties die van de Galapagos komen op weg naar
Tahiti.’ Hij zet een paar apparaten aan en meteen begint het te kraken. De jongen
draait aan een knop; door het gekraak heen hoor ik een stem. De jongen draait aan
een andere knop en het gekraak trekt langzaam weg. Een hese, mompelende
mannenstem blijft over: ‘This is Martine, FO Zero MB (..) Onetahi atoll (...) I'm from
all over. (...) I'm from Omaha.’
De jongen draait aan weer een andere knop en lacht. ‘Stil. Mamu. Moet je nu
opletten.’
Ils sentent la pente plus glissante / Qu'au temps où leur corps était mince / Lisent
dans les yeux des ravissantes / Que cinquante ans c'est la province / Et / Ils brûlent
leur jeunesse mourante / Mais ils font ceux qui s'en dispensent / Ils sont désespérés
/ Mais avec élégance.
‘Maar dat is Eric Cantona!’ roep ik uit. De jongen lacht. Ik ben als een kind zo
blij. Ik heb de neiging om ik weet niet wat te doen. Wat een stem! Wat klinkt hij
helder door, wat spreekt hij trefzeker, ieder woord draagt zijn eigen intrinsieke kleur.
En het gaat maar door: Ils sortent pour traverser des bars / Où ils sont déjà les
plus vieux / Ils éclaboussent de pourboires / Quelques barmans silencieux / Et /
Grignotent des banalités / Avec des vieilles en puissance / Ils sont désespérés / Mais
avec élégance.
We luisteren ademloos, die jongen en ik. Soms kijken we elkaar aan en lachen de
gelukzalige lach van de uitverkorenen. Als Cantona even stilvalt herhaalt de jongen
een strofe. Ik merk dat ik het gedicht zo kan meedreunen. Het is waar wat Maiti
beweert: de voordracht van Cantona hamert zich vast in je hoofd.
Ik heb de boot gemist. Godverdomme! Ik zat zo gekluisterd aan de radiozender dat
ik helemaal de tijd vergat. De Branche d'or is zonder mij vertrokken. Maar we hebben
de achtervolging ingezet. Ik zit nu als een enorme joker in de speedboot van de
dominee van T***. Uit nijd heb ik zojuist mijn sneakers overboord gegooid. Alsof
de boot missen niet gênant genoeg is zit ik nu met blote voeten naast de van oorsprong
Schotse dominee.
‘U hoeft u niet te schamen,’ schreeuwt hij boven het lawaai van de wind en de
motor uit: ‘Ik verlies ook alle besef van tijd als ik naar monsieur Cantona luister.
Ach, die man is zo wijs. De diabolische liefde en de bovennatuurlijke haat, hij kent
ze. Wat weten wij nou van goed en van kwaad? Maar hij! Ik heb hem nooit in levende
lijve ontmoet, ik benijd u echt, maar zijn lezingen zijn van een duizelingwekkende
diepte. Ook heb ik thuis een geschrift van hem. Een tijdschift in Europa... een
voetbaltijdschrift of een literair tijdschrift... ik weet het niet.. ik kende het niet... had
hem gevraagd een verhandeling te schrijven over de toekomst van het strandvoetbal.
Per toeval heb ik het geschrift onderschept... ik had het nooit voor mezelf mogen
houden en nu is het te laat om nog door te sturen. De welsprekendheid, het zinderde
van de welsprekendheid. Zeventien dichtbeschreven bladzijden. Geschreven door
een uitheemse grootheid die gedreven wordt door een verheven zachtmoedigheid!’
Het is moeilijk tegen de wind in oreren.
‘En dat alles in een artikel over strandvoetbal?’ vraag ik, niet eens ongelovig.
‘U kent hem niet. Als u straks op H*** bent, ziet u het met eigen ogen: de man is
een godheid daar! Kent u die Liptonice-reclame waarin hij een waterpolowedstrijd
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onderbreekt, over het water loopt en met een verwoestend schot scoort? Wel, ik heb
mij laten vertellen dat daar geen trucages aan te pas zijn gekomen. Die man is een
godheid!’
Ik weet even niets meer te zeggen. In de verte zie ik de Branche d'or.
H***. Ik ben er, ik heb het gered. Ik werd vanochtend wakker van de vogelgeluiden,
sloeg het blauwe dekzeil open en zag het weelderige groen van de bergen van H***.
Na acht dagen onafgebroken oneindigheid was het heerlijk om even geen horizon
meer te zien. Ik haalde diep adem en genoot van de groene muur voor mij. Dus dit
was H***, dit was Cantona-eiland.
Maiti heeft nog geen tijd om mij naar Cantona te brengen. Eerst moeten de kratten
klinknagels gelost en de maandoogst copra van H*** ingeladen worden. Ik laat mij
met een bootje aan land afzetten voor een eerste glimp van het dorpje. Voor de
vakantie, nog in Nederland, had ik me verheugd op dit moment: mijn eerste indrukken
van H***. Nu loop ik hier rond uit tijdverdrijf. Vanmiddag pas neemt Maiti me mee
naar het hoogplateau, naar het afgelegen domein van Eric Cantona.
In het dorp zoek ik naar aanwijzingen, voorboden. In de Chinese winkel hangt een
schilderij van hem: le sorcier. Een maohi gekleed als middeleeuwse magiër met een
rode cape, achter
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hem in de bush twee smoezende vrouwen, aan zijn voeten een duivels hondje en een
onduidelijk type vogel, iets tussen een pauw en een raaf. De eigenaar van de winkel
laat me een uit een schoolschrift gescheurd velletje papier zien. Ils se répètent tous
les matins / Que si un jour les cocufiés / Voulaient tous se donner la main / Nul ne
pourrait plus se moucher / Et / Croire que l'on chante et murmurer / Ils courent après
la cadence / Ils sont désespérés / Mais avec élégance. Ik herken het handschrift van
de titels op zijn schilderijen.
‘Doet hij bij u zijn boodschappen?’
‘Hij komt niet zelf naar beneden. Hij stuurt zijn kinderen naar het dorp. Nee, niet
zijn echte kinderen, maar zijn leerlingen. In het begin kwam hij hier wel eens. Hij
speelde graag strandvoetbal. Dan ging hier de winkel dicht, de nonnen sloten de
school en iedereen ging naar het strand om hem te zien strandvoetballen.’
‘Waarom is hij ermee opgehouden?’
‘Daar moeten we niet over praten, meneer. Dat weet alleen Ericantona zelf.’
Het ‘postkantoor’ is een stenen gebouwtje van drie bij drie meter en wordt gerund
door de burgemeester van H***.
‘Praat hij weleens over politiek met u?’
‘Hij zou een groot politicus zijn, er huist een Man van de Eeuw in hem. Altijd aan
de kant van het volk hè. En een extremist. O la la. Links of rechts? Doet er niet toe;
een extremist tout court. Wat hij ook aanpakt, hij blinkt erin uit, begrijpt u wel? Als
voetballer was hij een te fel schijnende ster voor de Franse equipe. De bondscoach
vond hem te goed voor zijn elftal. Met één zo'n grote voetballer zou hij zijn equipe
nooit in evenwicht krijgen, zo groot was hij. Maar ik verzeker u: mocht hij sterven,
dan zal hij helemaal niet als voetballer worden herinnerd. Zelfs niet als schilder,
hoewel hij volgens mij de grootste schilder van zijn tijd is. Het is een dichter meneer:
Ils savent qu'ils ont toujours eu peur / Ils savent leur poids de lâcheté / Ils peuvent
se passer de bonheur / Ils savent ne plus se pardonner / Et / Ils n'ont plus grand-chose
à rêver / Mais ils écoutent leur coeur qui danse / Ils sont désespérés / Mais avec
espérance. En zulke dingen bedenkt hij spontaan. Hij heeft het me zelf gezegd, hij
zei: “Ik voel mij aangetrokken door alles wat spontaan is. Ik houd niet van het
reviserende soort. Wie te veel corrigeert, is bang voor kritiek. Ik schrijf zoals een
goed voetballer voetbalt. Alleen wat direct in mij opkomt mag één seconde leven.”’
Maiti heeft een auto met vierwielaandrijving geleend en we rijden over de slingerende
zandweg door de bergen van H***. Achterin zit een lifter, een van Cantona's
volgelingen. Het is een jonge maohi, gespierd en getatoeëerd. Hij vertelt over de
voorraad voetballen die vorige maand door de Branche d'or waren afgeleverd,
‘Iedereen dacht dat er weer gevoetbald zou mogen worden in het kamp. We waren
door het dolle heen want we hadden al meer dan een jaar geen bal gezien. Sommigen
begonnen al met de voorbereidingen, er werden doelen getimmerd, de vrouwen
bereidden een feestmaal voor. Plotseling kwam Ericantona zijn hut uitgerend. Naakt
en onder de verfspetters. Hij rende op de zak met voetballen af, sleurde deze achter
zich aan en stak toen bal na bal op een van de spietsen van de omheining. Daar zitten
ze nu nog, lekgespietst om ons te herinneren aan onze zwakte.’
‘Wat doen jullie dan de hele tijd?’ vraag ik na een tijdje, terwijl het beeld van de
gespietste voetballen maar niet uit mijn gedachten verdwijnt.
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‘'s Ochtends werken we allemaal en 's middags geeft Ericantona ons acteerlessen.
Hij heeft in films gespeeld, weet je. In Le bonheur est dans le pré en in Mookie. Hij
geeft ons lessen in “methode-acteren”, wat dat ook mag betekenen, want ik zie geen
methode. Nog een bergkam voorbij en dan zijn we er.’
Ik krijg het er koud van. We zijn nog maar een paar minuten verwijderd van Eric
Cantona. Ik luister nog maar met een half oor waar Maiti en de jongen het over
hebben.
‘Hij wil binnenkort zelf een film maken, hier op H***.’ - Ik zie een rookpluim Ik
ben aan het eindpunt van deze reis.
‘Wat wordt het voor een film? Actie, romantiek, drama?’ - Ik hoor honden blaffen.
Hij weet nu dat we er aan komen.
‘Nee, horror. Horror.’
Fragmenten van E. Cantona, J. Brel, J. Conrad

Richard Dekker
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Aforismen
Muren hebben oren en muurtjes geslachtsdelen.
Voetbalwetten zeggen niets. Duitsers zijn geen democraten.
Hoe Milaneser het huis dat onze voetballers zich kunnen veroorloven, hoe
Volendamser ze dat in gaan richten.
Voetbal is een soort opera waarin de hoofdrol wordt gespeeld door de zingende
onderbuik van de samenleving.
In Alaska roepen ze sleehondenlul naar de scheidsrechter. En net als voor sneeuw
hebben ze daar twintig woorden voor.
Een hele erge risicowedstrijd is een wedstrijd waarin Ivo Opstelten de aftrap
verricht.
Euro 2000 is een succes als de stadions na elke wedstrijd levend leeglopen.
Jan Mulder: de man die altijd meemag, behalve toen.
Als God een smerige overtreding maakt spreken we van een ongelukkige botsing.
De politie heeft er niets aan om het mobiele telefoonverkeer af te luisteren. Je
hoort alleen oerwoudgeluiden.
Straks, direct na de live-uitzending van de wedstrijd, komen wij bij u terug voor
een uitgebreid nagesprek in de studio met Trees, een van de werksters in de Kuip.
Een speler die 10 jaar op het veld blijft liggen na een overtreding, is of in
psycho-analyse bij Anna Enquist of gewoon veel te vroeg overleden.
Kees Versteeg
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PASSIONATE Verkooppunten
Amsterdam

Boekhandel Athenaeum
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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
Gedempte Oude Gracht 70
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Boekhandel Kooyker
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Rotterdam

Oosterboekhandel J. Amesz
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Donner Boeken
Lijnbaan 150
Voorheen Van Gennep
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Karel Doormanstraat 469
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Utrecht
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Lijnmarkt 17
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Van De Man Die De Bal In Eigen Doel Schoot
(En Dat Niet Overleefde)
(voor Winston Bogarde)
Een Zuidamerikaans uitziende man in voetbaltenue (Colombia) verschijnt ten tonele.
Onder zijn arm draagt hij een lekke bal. Het shirt van de man is bevlekt met bloed.
Er klinken vrolijke panfluitklanken, die langzaam overgaan in het schrille gefluit
van een scheidsrechter. De man, Escobar, spreekt gejaagd en kijkt soms angstig
achter zich.
ESCOBAR:
Ja... hoe moet ik het zeggen
het is nu toch al te laat
en ik ben zo moe
ik heb het zo koud
maar als jullie het echt willen weten
de bal kwam van rechts
dat weet ik nog heel goed
die klootzak van een Valderrama liet een gaatje vallen
nepvedette
was toen al ver over z'n hoogtepunt heen
‘de witte Gullit’
dacht dat wij alles voor 'm op zouden knappen
in ieder geval
hij laat op z'n lijzige, luizige manier een gaatje vallen
en die bal schoot door
recht op mij af
ik zie drie, vier man van hun op me afstormen
dus ik moet handelen
ik moet iets doen
- daar sta je voor in het veld, nietwaar? en zonder na te denken
zonder ook maar één moment te beseffen wat ik doe
geef ik de bal een loei
gewoon een poeier
ogen dicht en uithalen
zoals ik dat als jongetje op de training heb geleerd
ja...
(stilte, hij schraapt z'n keel)
pas aan het gejuich in het stadion hoorde ik wat er gebeurd was
pas toen ik m'n ogen opendeed zag ik de ravage
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m'n medespelers leken tien, twintig jaar ouder geworden
in die ene seconde
sommigen hadden stokken nodig om op de been te blijven
anderen wandelden reeds traag richting bejaardentehuis
niemand keek me in de ogen
ook Carlos niet
hoe ik me voelde?
wat er door me heenging?
nou...
ik voelde me of er van twintig meter hoogte
een zwaard in mijn schouderbladen was gevallen
ik voelde...
alles werd koud in mij en om me heen
er was geen hand op mijn schouder
geen klopje op mijn kont
iedereen voelde dat het afgelopen was
dat die bal van mij, die afzwaaier
dat die het einde inluidde
de uitschakeling
er was iets definitiefs gebeurd
iets onherstelbaars
en ik had het gedaan...
(korte stilte)
uiteindelijk raakte ik de bal verkeerd
misschien is het toch waar wat Harry Mulisch zegt
- al lees ik hem pas sinds ik hier boven ben en schuilt de waarheid altijd in de paradox
als ik die bal niet had geraakt
was die goal waarschijnlijk toch gevallen
maar niet van mijn voet
en daar zat hem nou net de crux
dat maakte de mensen razend
en mij tot nationale schlemiel
ik merkte het meteen op het vliegveld thuis
andere spelers werden begroet, omhelsd, gekoesterd
mijn familie was er niet
niet dat ze niet wilden
nee
ze waren ondergedoken
uit angst voor ‘represailles’
daar moest ik toen nog een beetje om lachen
‘het is maar een spelletje’ heb ik geloof ik nog geroepen
naïef!
natuurlijk had ik moeten weten
dat voetbal allang geen spelletje meer is
maar bittere, barre werkelijkheid
het paradijselijke tijdperk is voorbij
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de onschuld van afgezakte kousen
shirts zonder reclame
individualisten met lang haar, baardgroei
niks spelletje
onderneming
multinational
en ik had zojuist voor het faillissement
van de afdeling Colombia gezorgd
logisch dat ik gestraft moest worden
maar zo hard?
ze hadden me de voet moeten afschieten
dat was rechtvaardig geweest
de voet had het immers gedaan
niet de rest van mij
de voet was verantwoordelijk voor het debâcle
niet het hoofd, dat had er niks mee te maken
(korte stilte)
ik ben teruggebracht
tot dat ene aspect:
De Man Die In Eigen Doel Schoot
net zoiets als
De Doelman Met Angst Voor De Penalty
van die Duitse schrijver
dat herinneren de mensen zich
en mijn achternaam
die weten ze nog vanwege die drugsbaron
zo bezien
word ik eigenlijk voornamelijk
met ongeluk en misdaad in verband gebracht
toch noemden ze mij na mijn geboorte
‘el nino d'oro’
het gouden kind
geluk en voorspoed zou ik brengen
en rijkdom voor mijn familie en gezin
(stilte)
ik had nooit moeten gaan voetballen
belachelijke sport
stierenvechten, ja
of mountainbiken
voetballen, nee!
(stilte, zacht gejuich op de achtergrond)
god
ik was in de kracht van mijn leven
kon de hele wereld aan dacht ik
vrouw verliefd
kind op komst
ook dat nog
nooit gekend
mijn zoon
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(als-ie maar geen voetballer wordt
ze schieten hem misschien wel dood)
ach, ik ben gewoon het perfecte voorbeeld
van de verkeerde man op de verkeerde plaats...
schijt, dikke dikke schijt!
De man zwijgt, we horen fanatiek, Spaanstalig voetbalcommentaar waarin het eigen
doelpunt van Escobar ‘valt’. De man haalt zijn schouders op en loopt weg. Gras valt
uit de hemel, als regen na een warme nacht. Donker.
Don Duyns
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Laat ze bloeden
Gymnastiek op de middelbare school heb ik altijd gemeden. Hoe kon je die
zakkenwasser van een gymdocent ernstig nemen? Zo'n morsige kloothommel in een
hemd met gelige kringen en een fluitje om zijn nek, dat er ranzig uitzag van het
mondvet. Die cocksucker maande ons een keer tot het doen van een godvergeten
shuttlerun-test, wat zoveel betekende als het heen en weer rennen in de gymzaal
binnen twee piepgeluiden die op een cassettebandje werden afgespeeld. Tussen de
twee tonen hoorde je ‘The walk of life’ van Dire Straits en om de zoveel tonen klonk
de stem van Jan-Douwe Kroeske die aangaf hoeveel keer je gerend had. Één keer de
zaal heen en weer telde voor één. Voor meisjes lag het gemiddelde ergens rond de
vijf, voor jongens rond de zeven. Het was een soort afvalrace, de tijd tussen de piepjes
werd steeds korter. Je moest dus steeds sneller gaan rennen. Ikzelf strandde al bij
viereneenhalf en meldde me met piepende adem bij de gymdocent, waarna achter
mijn naam een ‘O’ van Onvoldoende werd gezet. Dat was iets om trots op te zijn,
zeker als je de ietwat zwakbegaafde uitslovers zag die tot het uiterste gingen en pas
ergens rond de elf stopten en met een paars aangelopen hoofd hijgerig ‘Yes!’ riepen
en een vuist maakten naar hun vriendjes met een blik van: ‘Het is me gelukt!’ Ik heb
het bij deze asshole van een leraar nog zover geschopt dat ik een vier op mijn rapport
kreeg voor lichamelijke opvoeding.
De zon staat laag, de straat dampt van de hitte. Ik hoor geen geraas van auto's, geen
geschreeuw van kinderen, geen gerinkel van de tram. Het is helemaal leeg op straat;
dit is dus Euro 2000. Het voelt of ik de enige ben na een atoomoorlog.
De mensen zitten binnen achter hun dichtgeschoven gordijnen, vanwege het licht
dat op hun televisietoestel viel. Uit sommige open vensters hoor je de panische stem
van de commentator.
Ik loop in het midden van de Weesperstraat; ik balanceer op de witte strepen. Ik
weet dat er geen auto aan zal komen rijden. Iedereen kijkt naar de wedstrijd op
televisie. Ik ben de enige, de enige voetbalhater van Amsterdam. Als er meer zijn,
dan houden ze zich angstvallig verborgen. Ik hoor het doffe geluid van de wedstrijd
op televisie. De lucht is smogachtig. De Rembrandttoren in de verte is gehuld in
slierten bruingele nevel. Het zweet druipt in grote druppels langs mijn slapen. Ik heb
dorst, maar alle cafés zijn gesloten. Ik sla de Sarphatistraat in en loop richting
Weteringcircuit. Op de stoep ligt een zwart-witte kater in de schaduw, zijn tong hangt
uit zijn bek. Ik aai het beest. Dit is mijn compagnon, mijn lotgenoot. Ik aai het dier
achter zijn oren. Hij spint. Ik loop verder.
Als ik ter hoogte van het Amstelhotel ben, zie ik dat aan de kade zowaar een café
open is. Het terras is bijna leeg, er zit welgeteld één persoon. Een type met felblond
haar en donkere kleding. De lage zon weerkaatst op zijn kapsel. Ik loop naar het
terras, dat nu gehuld is in een mediterraan aandoend, zwoel schemerlicht. Ik knijp
mijn ogen toe als ik, hevig zwetend, naar het tafeltje loop waar het figuur zit. Hij
merkt me niet op, hij zit als in trance op zijn stoel, zijn ogen gesloten, genietend van
de zon.
Ik tik de man aan. Hij trilt met zijn gezicht, knippert met zijn ogen en kijkt verward
om zich heen.
‘Hallo,’ zeg ik.
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‘Euh... Hallo?’ Hij houdt zijn hand boven zijn ogen om niet in de broeierige zon
te kijken.
‘Vind je het erg als ik naast je kom zitten?’
‘Nee, Jezus... ik dacht dat niemand op straat was.’
‘Nee, ik bedoel, ja... shit, dat dacht ik ook.’
‘Niet dus.’
‘Nee.’
Ik schuif een stoel van het tafeltje weg en neem plaats. ‘Is eh, is er iemand
daarbinnen?’ Ik richt mijn duim naar de fel reflecterende glazen deuren van het café.
‘Het is zelfbediening.’
‘Zelfbediening?’
‘Ja, de café-eigenaar heeft zijn tap voor bezoekers openstaan. Er staat een blikje
op de bar waar je je geld in kan doen.’
‘Waarom?’
‘Inkomsten.’
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‘Waarom zit dit café niet vol met voetbalfans?’
‘Heb je dan niet gehoord van dat verbod?’
‘Welk verbod?’
‘Een straatverbod.’
‘Hoezo?’
‘In verband met Euro 2000. Er geldt een straatverbod. De wedstrijd van vandaag
mocht alleen binnenshuis bekeken worden. In verband met rellen enzo.’
‘Nee, nee... dat wist ik niet, man.’
‘Ben je weggeweest ofzo? Heb je geen kranten gelezen? Het werd sinds eergisteren
overal aangekondigd.’
‘Och,’ ik schud mijn kop. ‘Ik heb sinds eergisteren mijn televisie en radio
uitgelaten. Ik heb met opzet geen krant gelezen. Ik werd helemaal krankzinnig van
dat Euro 2000.’
Hij knikt en lijkt na te denken. ‘Wil je iets drinken?’
‘Ja... Drinken, dat is oké, nu. Is daarbinnen een tap open?’
‘Yep.’
Ik sta op van mijn stoel en wandel door de schuifdeuren naar binnen. Het is donker
in de zaak. Ik knipper met mijn ogen en loop op de tap af. Ik hoor uit een deur achterin
de zaak het getetter van een commentaarstem. Ik pak een glas van de bar en houd
deze onder de spuitmond. Ik haal de hendel over. De tap ejaculeert. Mijn glas vult
zich. Ik kijk om me heen. Niets of niemand controleert of ik geld in dat bakje zal
leggen, dus waarom zou ik betalen? Ik kijk nogmaals om me heen en wandel weer
naar de schuifdeuren.
‘Betaalt u... alstublieft,’ hoor ik een doffe, krassende stem zeggen.
Ik kijk geschrokken om me heen, maar zie niemand.
‘Het is maar drie gulden... betaalt u, alstublieft.’
‘Eh, ja, ja, natuurlijk,’ mompel ik en zet het glas weer op de bar, en haal mijn
warme portemonnee uit mijn broekzak. Ik graai er drie guldens uit en laat deze hard
in het blikje kletteren.
‘Ik bedoel, het is toch redelijk,’ gaat de stem verder. De stem komt uit de ruimte
achter de deur, achterin het café. Ik pak mijn glas en loop voorzichtig in de richting
van de deur. ‘U mag hier eigenlijk helemaal niet zijn, in dit café, er geldt een
straatverbod, dat weet u. Ik geef u de gelegenheid om toch een koud pilsje te drinken
op het terras, dan is het toch redelijk dat u betaalt?’
‘Ik heb betaald,’ zeg ik vertwijfeld en wijs met mijn duim naar het blikje.
‘Goed.’
‘Wat doet u daar?’ vraag ik.
‘De wedstrijd kijken, natuurlijk.’
‘Welke wedstrijd is het?’
Een pauze. ‘Van welke planeet kom jij?’
‘...’
‘Nederland-Duitsland.’
‘O?’ Ik blijf voor de gesloten deur staan.
‘Ik wil verder kijken, dus gaat u alstublieft zitten op het terras. Er is daar nog
iemand, geloof ik. De tap is open voor jullie, als jullie maar betalen... alstublieft.’
‘Ja, natuurlijk,’ zeg ik zachtjes en draai me weer om en loop het café uit. In de
opening van de schuifdeuren blijf ik staan. De blonde man op het terras heeft nu een
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zwarte zonnebril opgezet, zo een die Madonna vroeger ook droeg. Hij leunt met zijn
hoofd naar achteren.
‘Shit,’ zeg ik zuchtend. ‘Wat is er in godsnaam aan de hand? Wat gebeurt er in
deze stad?’
De man draait zijn gezicht naar me toe. ‘Dingen. Er gebeuren dingen in deze stad,
niets meer.’
‘En wat voor 'n dingen,’ mompel ik en ga op een stoel naast hem zitten. Ik neem
een slok van mijn bier. ‘Waarom ben jij niet thuis om die wedstrijd te kijken?’
‘Ik houd niet van voetbal. Nooit gedaan, trouwens.’
‘Wow, ik ook niet.’
Hij lacht. ‘Ik ben Jacques.’ Hij steekt zijn hand uit.
‘Thomas,’ zeg ik en schud de hand.
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‘Thomas, wij zijn waarschijnlijk de enige twee bewoners van deze stad die niet van
voetbal houden.’
‘Denk je? Er kunnen toch ook mensen naar een dorp in Frankrijk zijn afgereisd,
om van de ellende af te zijn. Dat ze daar nu wijn drinken.’
Jacques gaat met zijn tong langs zijn tanden. ‘Wijn, een goede witte, koele wijn,
dat zou nou niet gek zijn.’
‘Nee,’ zeg ik, ‘maar die heeft onze kelner geloof ik niet.’
‘Nee.’ Hij glimlacht. Door die zonnebril kan ik niet zien of hij me nou aankijkt of
dat hij langs me kijkt. ‘Zou je dat willen, nu? In een Frans dorp witte wijn drinken?’
‘Ach, nou ja, ik zei maar wat. Ik bedoelde het als voorbeeld.’
‘Ik zou best in een Frans dorp willen zitten, nu.’ Jacques schudt zijn hoofd stellig.
‘Niet gek, zo'n Frans dorp in de Provence. En dan Jacques Brel op de achtergrond,
de instrumentale versie van Rogier van Otterloo.’
‘O ja?’
‘Ja, dat lijkt me prachtig. Waar zou jij nou willen zitten? Welk lied zou jij willen
horen nu?’
‘Weet ik veel,’ zeg ik zuchtend. ‘Iets van Lou Reed ofzo?’
‘Lou Reed?’ Jacques trekt een vies gezicht. ‘Lou Reed?’
‘Ja, of iets anders,’ zeg ik, mijn schouders ophalend. Ik drink mijn glas leeg.
‘Wat is het nou, Lou Reed of iets anders?’
‘Wat maakt het uit, man?’ kreun ik en zie mijzelf reflecteren in die inktzwarte
zonnebril. ‘Wat maakt het nou uit wat voor 'n liedje ik nou zou willen horen?’
‘Een heleboel. Noem eens wat.’
‘Ach, iets van Echo & The Bunnymen ofzo.’
‘De ouwe of de nieuwe? Jaren tachtig of jaren negentig?’
‘Jezus, man. Waar gáát dit over?’
‘Noem nou eens wat,’ sist hij. Hij lijkt echt kwaad te worden. ‘Welk lied? Wat
voor 'n soort lied? Snel? Vrolijk? Doomy? Bombastisch? Swingend? Noem op z'n
minst een album: Ocean Rain? Ballyhoo? Crocodiles?’
‘Waarom wil je dat weten?’ vraag ik geïrriteerd, op een hoge toon. Ik kijk naar
zijn gezicht. De slapen zwellen op. Hij duwt zijn kaken stevig op elkaar. ‘Oké, oké.’
Ik wuif mijn hand slapjes in de lucht. ‘Goed, jij je zin. Ik zou wel “I want to be there”
willen horen, van het album Evergreen.’
Stilte. Zijn gezicht lijkt te ontspannen. ‘Ken ik niet. Maar goed dat je het genoemd
hebt.’
‘Waarom wilde je dat per se weten?’ vraag ik.
Hij zucht en gaat rechtop zitten. ‘Dat hele voetbal is toch ook maar een spelletje?
Ik wilde gewoon dezelfde spanning voelen als voetbalfans. De
wie-gaat-er-winnen-spanning.’
‘Aha,’ zeg ik quasi-begrijpend. ‘Wat doe jij? Ik bedoel: wat ben jij van beroep?’
‘Wasmachinemonteur.’
‘O?’
‘Tja. Niet zo spannend. Maar daarnaast speel ik in een band.’
‘Een band?’
‘Een coverband.’
‘Wat coveren jullie?’
‘We zijn een Duran Duran tribute band.’
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‘Waarom zit je hier, Jacques?’
‘Nou,’ hij frommelt aan de knoop van zijn overhemd. ‘We zouden eigenlijk op
een feest spelen op een plein. Maar in verband met dat straatverbod is het afgelast.’
‘Shit voor je,’ zeg ik niet-gemeend.
‘En nou zit ik hier op dit terras te fantaseren dat ik Nick Rhodes ben.’
‘Nick Rhodes?’
‘De toetsenist van Duran Duran.’
‘Speel je keyboard?’
‘Ik leek het meest van de jongens uit de band op Nick Rhodes. Dus ik moest wel.
Eigenlijk speel ik bongo's.’
‘Bongo's?’
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‘Ja, bongo's,’ klinkt het wat verloren. Hij speelt zenuwachtig met de knoop, zijn kin
op zijn borst. ‘En jij?’
‘Ik?’
‘Ja?’
‘Je geloof't niet, maar ik, eh, ik schrijf verhalen.’
‘Echt waar?’
Ik knik.
‘Gaaf...’ zegt Jacques wazig en staart naar het water.
‘Waar fantaseerde je over, Jacques? Voordat ik kwam, zeg maar?’
‘Ik, eh... dit is heel gênant, maar ik zeg het toch... Ik fantaseerde dat Nederland
kampioen werd vandaag, en dat er dan toch feest kwam en dat ik dan mocht spelen.
Op de Dam.’ Hij glundert terwijl hij praat.
‘Welk liedje, Jacques?’
‘“Union Of The Snake”, ken je dat?’
‘Nee, ik denk het niet.’
Hij verheft zijn stem en zingt: ‘The union of the snake is on the grind...’
Ik lach.
‘Ik hoop dat Nederland wint, Thomas. Ik hoop dat Nederland echt wint zodat ik
misschien op de Dam mag spelen.’
‘Als Volumia er niet speelt.’
‘Ja, of nog erger, De Kast.’
We lachen. ‘Misschien wint Duitsland wel,’ zeg ik met vurige hoop in mijn stem.
‘Jaaah!’ roept Jacques euforisch, ‘laten we hopen dat de Duitsers winnen... De
Apocalyps... Dat alles dan een grote “Wild Boys” - videoclip wordt...’
‘Ja, zoiets ja,’ mompel ik.
Jacques grijnst strak. ‘Laat ze bloeden, onze jongens.’
‘Inderdaad, Jacques. Laat ze kapot vallen, onze jongens.’
‘Nederland-Duitsland: 0-10. Of nee, 0-13.’
Thomas van Aalten
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Sport is porno

Onze cultuur wordt meer en meer een toeschouwerscultuur. Het verenigingsleven
en de politiek in Nederland kwijnen weg, omdat steeds minder mensen deelnemen
aan activiteiten. Zij kijken alleen nog toe. Als we niet noodzakelijk andere dingen
hoeven te doen, kijken we het liefst naar de televisie hoe anderen zich vermaken,
anderen afmaken of desnoods zich vervelen. In het echte leven nemen we die houding
over en zijn we ook dan het liefst toeschouwer. We blijven staan als er ergens brand
is of er een verkeersongeluk is gebeurd. En we kijken toe als mensen op straat worden
doodgeschopt. Want we kunnen niet anders meer.
Het publiek heeft steeds minder nodig om geboeid te worden, want het
toe-schouwen gaat steeds beter. Sinds kort is een keerpunt bereikt. Het blijkt mogelijk
een miljoenenpubliek wekenlang naar helemaal niets te laten kijken. Een aantal
doorsneemensen werden bij elkaar in een prefab bungalow in Almere gezet en
gefilmd. Er gebeurde daar niets wat iedere Nederlander niet ook in zijn gezin in
levende lijve kan zien. En toch bleef het publiek aan de buis gekluisterd; een ware
verdwijntruc.
Behalve de televisie is het de (top)-sport die ons van deelnemers aan het volle
leven tot toeschouwers heeft gemaakt. Sport is een vorm van (zelf)-kastijding die
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via de publieke martelpraktijken in de Middeleeuwen, zijn oorsprong vindt in de
amfitheaters van Rome. Het is een cultureel residu uit barbaarser tijden. Het
civilisatieproces heeft de inhoud van de evenementen aangepast aan onze tijd, maar
het publiek bleef hetzelfde. Luister maar naar de spreekkoren op voetbaltribunes of
kijk naar de stammenoorlogen van de supportersgroepen. Het publiek kijkt toe hoe
anderen gelukkig of ongelukkig worden; de essentie van theater en kijksporten. Een
doelpunt in een voetbalwedstrijd is een pseudogebeurtenis en van geen belang buiten
het speelveld. Wat de eindstand van een wedstrijd of een competitie ook mag zijn;
in feite is er helemaal niets gebeurd.
Natuurlijk is de zinloosheid van sport tevens een pluspunt. Dat heeft het dan ook
met theater en literatuur gemeen. Sport vergroot het spelelement in onze
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steeds zakelijker wordende samenleving en is om die reden toch weer broodnodig.
Want zijn het niet juist de speelse, ongedwongen zaken die het leven de moeite waard
maken. Ongezond eten. Reizen zonder dat je ergens heen hoeft. Seks zonder je voort
te planten. Vraag maar eens aan een stel dat een jaar of vijf zonder succes probeert
een kind te verwekken of het nog een aangenaam seksleven leidt.
Buiten spelen en activiteiten zoals lopen (in welk tempo dan ook), fietsen,
zwemmen, zeilen, vliegeren, e.d., zijn in principe even gezonde bezigheden als het
bedrijven van seks en verfrissend voor lichaam en geest. Bovendien krijgen ze een
aangenaam sociaal aspect wanneer ze beoefend worden met één of meer partners.
Maar het wordt bedenkelijk als er toeschouwers bij deze activiteiten aanwezig zijn
die niet meedoen met het spel, maar zich louter vermaken met andermans opwinding
en inspanning. Het zich verlustigen aan het vloeien van andermans lichaamssappen
is niet netjes. Het is niet voor niets dat seks, evenals medische ingrepen en toiletbezoek
voor beschaafde mensen achter gesloten deuren plaatsvinden.
Spel mag dan een waardevol bestanddeel van onze beschaving zijn; sport is de
perverse vorm van spel, zoals porno de geperverteerde vorm van seks is. Opwinding
in plaats van passie; dwangmatigheid in plaats van speelsheid.
Vanwege de lethargische werking van sport op de mens is het treurigmakend dat
er in het Nederlandse taalgebied schrijvers zijn die sport en met name voetbal een
warm hart toedragen. Dat cabaretiers als Freek de Jonge en Youp van 't Hek openlijk
voor hun voetballiefde uitkomen is desnoods te vergoelijken met de constatering dat
deze grappenmakers leven van hun toeschouwers. Net als topsporters zijn zij
afhankelijk van een betalend, maar passief publiek. Dat er echter schrijvers zijn die
belangstelling tonen voor voetbal en dat er een literair tijdschrift bestaat dat aandacht
aan voetbal schenkt, is ontluisterend. Topsport en literatuur zijn namelijk fundamenteel
verschillend in hun relatie tot het
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publiek. Terwijl topsport alleen kan bestaan bij de gratie van een inactief publiek,
bestaat literatuur alleen bij de activiteit van de lezer. In de literatuur bestaan er geen
toeschouwers, alleen maar deelnemers. Lezen is namelijk deelnemen aan literatuur.
En eenmaal gelezen neemt literatuur deel aan iemands leven.
Zo niet sport. Sport zou alleen nog getolereerd mogen worden als het in besloten
kring plaatsvindt en argeloze passanten, zeker minderjarigen, er niet ongevraagd
geconfronteerd mee kunnen worden. Sportevenementen kunnen misschien nooit
helemaal verboden worden, maar wel kunnen toeschouwers geweerd worden.
Voetbalwedstrijden in ere- en eerste divisie moeten dan voortaan zonder publiek
gespeeld worden. Televisie en gedrukte media mogen alleen nog maar de uitslagen
van wedstrijden bekend maken, hooguit wedstrijdverslagen bieden, maar geen beelden
meer tonen. Geen daden, maar woorden. Sportprogramma's op televisie moeten
achter een decoder en alleen laat op de avond te zien zijn. De sportbijlagen van
kranten moeten afgeschaft worden.
Oftewel, we moeten geen toeschouwer zijn bij andermans sportwedstrijden, maar
zelf gaan spelen. Niet via de webcam het dagelijks leven van vreemden gadeslaan,
maar zelf dagelijks leven. Geen pornovideo's bekijken, maar aan seks doen. Niet
naar grappenmakers luisteren, maar zelf grappen maken. Weer deelnemer worden.
Thijs Kramer
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Telegram van Theo Reitsma
Het kromme taaltje van de voetbalverslaggever

Passionate. Jaargang 7

41
EURO 2000: een maand lang voetbal op tv. 31 wedstrijden, bijna vijftig uur. Dus
ook bijna vijftig uur live voetbalcommentaar op televisie. Volop gelegenheid dus
voor ergernis. Ergernis bij de voetballiefhebber over het gebrek aan deskundigheid
- elke bankzitter thuis ziet en weet het immers allemaal veel beter. De ingezonden
brieven in Voetbal International zijn daarvan straks weer de bewijzen.
Vreemd genoeg hoor of lees je nooit commentaar van taalpuristen. Als die nog
bestaan, hebben ze het moede hoofd in de schoot geworpen, bang om voor ouderwets
te worden versleten. Toch hebben zij veel meer reden tot klagen. De
voetbalverslaggeving op tv getuigt beslist niet van verzorgd taalgebruik, en dan maakt
het niet uit of de commentator in dienst is bij de respectabele NOS of één van de
blote borstenzenders. Ruwweg geschat is het aantal volledige en correcte zinnen
minder dan één procent. Er wordt meer weggelaten dan gezegd en de boventoon
voeren rare zinsconstructies.
Het kromme taaltje wordt de verslaggever vergeven - ook door de taalgevoelige
kijker. De verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat de voetballiefhebber zó opgaat
in het spel dat het hem niet opvalt. Maar niet elke kijker heeft een voetbalhart en ook
de fanatiekste supporter kan niet ontkennen dat veel wedstrijden het aanzien niet
waard zijn. Spanningsinflatie die het gevolg is van de overdaad aan voetbal op tv.
De verklaring moet gezocht worden in de functionaliteit van wat René Appel in
1989 in Onze Taal het ‘tv-voetbalverslaggeversregister’ noemde. Een register is in
de taalkunde een niveau of stijl van taalgebruik dat past bij specifieke situaties. Dat
is het geval bij het commentaar bij voetbalwedstrijden op televisie. Dat er sprake is
van een standaard blijkt uit het feit dat de kijkers geen problemen hebben met het
volgen van het verslag. Jargonwoorden en bizarre zinsconstructies nemen ze voor
zoete koek. Sterker nog: zelf hanteren ze ook het register als ze onderling over een
wedstrijd praten. En Hugo ‘komt dat schôôôt’ Walker heeft door zijn persoonlijke
invulling van het register zelfs een eigen fanclub.

Per woord betaald
De veelvoorkomende specifieke voetbal-woorden en -uitdrukkingen (‘een-tweetje’,
‘afvallende bal’) buiten beschouwing gelaten is het vooral de zinsopbouw die opvalt.
Daarin zijn twee principes prominent aanwezig: weglating van woorden en
vooropplaatsing van woord(groep)en.
Theo Reitsma, algemeen beschouwd als de deskundigste in het metier, en zijn
collega's zijn voortdurend bezig met het opstellen van telegrammen: ‘Heesakkers,
overtreding De Marchi, gele kaart’, ‘Heinze, Bouma, schot... Tweede goal van
Bouma.’ Soms is het niet meer dan een opsomming van namen, als de bal van speler
naar speler gaat: ‘Tomasson, Van Gastel, Paauwe... terecht krom... De Visser.’
De commentatoren zijn zuinig met woorden, alsof ze net als bij een telegram per
gebruikt woord moeten afrekenen. Alleen de essentiële informatie staan ze af.
Werkwoorden, lidwoorden, voorzetsels, persoonlijk voornaamwoorden; als het even
kan moeten ze het veld ruimen.
Daarmee worden twee vliegen in één klap gevangen. Ten eerste ontstaat een sneller
verslag. Op spannende momenten kan de verslaggever het spel nog redelijk volgen
- iets wat met ‘normaal taalgebruik’ onmogelijk zou zijn. Door zich te beperken tot
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inhoudswoorden lukt dat wel. Tegelijkertijd probeert de verslaggever door de
telegramstijl waarschijnlijk het tempo en de dynamiek van de wedstrijd te vertalen.
De invloed van de Tachtigers laat zich nog steeds gelden: vorm en inhoud zijn één.
Bij snelle balwisselingen volgen de spelersnamen en hun handelingen elkaar ook
sneller op. Wordt de bal rustig achterin rond gespeeld, dan zijn er meer pauzes en
kan het in de ogen van de verslaggever ook geen kwaad zo nu en dan iemand over
te slaan die de bal plichtmatig doortikt.
Verkorting komt ook voor in uitdrukkingen en woorden. In plaats van ‘met de
buitenkant van de rechtervoet’ is het ‘buitenkant rechts’; ‘het zestienmetergebied’
is kortweg ‘de zestien’.

Ongeschreven afspraak
Volgens Appel is tijdgebrek voor het uitdrukken van de snel opeenvolgende
gebeurtenissen op het veld niet de werkelijke reden voor de telegramstijl van de
verslaggevers. Hij houdt het in zijn in 1990 verschenen boek Voetbaltaal op
effectbejag: ‘(...) een poging om zelf ook dynamisch en snel te lijken, en de spanning
van de wedstrijd in het taalgebruik weer te geven’.
Zijn eerste argument is dat de commentatoren ook bij dode spelmomenten ‘kortaf’
zijn, als het tenminste gaat om wat met de bal gebeurt: ‘inworp Feyenoord’, ‘vrije
trap Nederland’.
Volgens mij is de zuinige stijl, die noodzakelijk is om de snelle gebeurtenissen in
woord te kunnen bijbenen, in feite standaard geworden voor alles wat met het spel
op zich te maken heeft. Gaat het om de voetbalhandelingen, dan houden we het kort,
zo lijkt de ongeschreven afspraak onder voetbalcommentatoren te luiden.
Daarmee komen we bij het tweede argument van Appel: ‘(...) de uitgebreide, niet
relevante beschouwingen of zijdelingse commentaren in de sfeer van “human interest”
waar sommige verslaggevers de kijkers op menen te moeten vergasten’. Als voorbeeld
geeft hij: ‘Klinsmann, die bakkerszoon, die met zijn kevertje door de straten van
Stuttgart tuft, een heel aparte jongen is dat, die met zijn rugzak op vakantie door
Canada en Amerika trekt.’ ‘Bedenk wel dat ondertussen de wedstrijd gewoon
doorgaat,’ aldus Appel. ‘Het is de verslaggever er dus niet altijd om te doen het spel
op de voet te volgen.’
Daarmee slaat hij de spijker op z'n kop. Als het spel gedurende een wat langere
periode oninteressant is, er zich geen doelgerichte acties voordoen en er geen duels
op het scherp van de snede worden uitgevochten, schakelt de verslaggever over naar
een ander niveau - overigens binnen hetzelfde register.
Nog steeds worden de meeste zinnen niet afgemaakt, maar dat is bijna altijd het
geval bij spreektaal. Van weglating en verkorting is evenwel opeens geen sprake
meer, laat staan
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van de eerdere zuinigheid. De beelden zijn oninteressant, zo lijkt hij zich te realiseren,
en dus heeft hij de neiging de kijker extra informatie te bieden; nu gaat hij zelf de
toeschouwer maar vermaken.
Vandaar ook dat de momenten in de wedstrijd waarop er weinig noemenswaardigs
gebeurt, zich bij uitstek lenen voor een analyse van het spel, de krachtsverhoudingen
en de kansen van de beide teams. Ook dat gebeurt in heuse, maar nog altijd niet
afgemaakte zinnen. Hetzelfde gebeurt bij herhalingen (of het nu om kansen,
doelpunten of overtredingen gaat); ook dan schakelt de verslaggever automatisch
over van telegramstijl naar echte zinnen. Er bestaan dus twee niveaus binnen het
tv-voetbalverslaggeversregister: één voor het voetbal zelf en één voor de
‘randverschijnselen’.

Slaaf van het beeld
Na weglating is vooropplaatsing van woord(groep)en een tweede opvallend kenmerk
van de verslaggeverstaal. ‘Doelpunt... een doelpunt van Inia, denk ik, die invaller,’
‘is het balbezit voor Van der Sar’ en ‘getorpedeerd, en ten koste van een gele kaart
getorpedeerd... Van Halst,’ zijn daar voorbeelden van.
Die vooropplaatsing heeft alles te maken met importantie.
Achtereenvolgens vormen in de voorbeelden het doelpunt, het balbezit en de
torpedering de essentie van wat er op het veld gebeurt. Dat verslaat de commentator
eerst, met daaropvolgend de verantwoordelijke speler, de gevolgen, en ten slotte
eventueel nog extra informatie.
Een veel voorkomende vorm van vooropplaatsing is die waarbij de verslaggever
de naam van een speler noemt, waarop meteen een bijvoeglijke bepaling, een actie
of een gebeurtenis volgt. Het gaat om constructies als: ‘Laudrup, bij hem beginnen
de meeste aanvallen,’ ‘Cruz, als je je wilt bewijzen moet het in een wedstrijd als
deze,’ en ‘Van Gastel, die zelf de vrije trap gaat nemen.’
Het veelvuldig voorkomen van dergelijke zinsconstructies, met vooropplaatsing
van een spelersnaam, is het logische gevolg van de hoofdactiviteit van de
voetbalverslaggever: het plaatsen van gesproken onderschriften bij de beelden die
wij in de huiskamer voorgeschoteld krijgen en die hijzelf in het stadion meestal ook
maar gewoon op zijn monitor zit te bekijken. Het grootste deel van de wedstrijd is
hij de slaaf van het beeld en kan hij niet meer doen dan opnoemen wat hij en wij
zien.

Het beeld domineert
Wat dat betreft heeft de radioverslaggever het eenvoudiger en moeilijker tegelijk.
Eenvoudiger doordat de luisteraars de beelden moeten missen en dus niet hun eigen
conclusies kunnen trekken. Er kraait geen haan naar als Jack van Gelder of Hans van
Vliet een gemiste kans een verkeerde speler in de schoenen schuift. Of als de
radio-commentator naar adem snakt in een poging het ‘spektakel’ te verslaan, terwijl
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het in werkelijkheid saaiheid troef is. De aan de radio gekluisterde liefhebber die
zich voor zijn kop slaat dat hij geen kaartje heeft weten te bemachtigen, kijkt raar
op als hij de volgende dag een collega spreekt die wél getuige was van de ‘historische’
wedstrijd. Die blijkt al een half uur voor het einde naar de kroeg gesjokt om de nare
smaak van de slaapverwekkende pot met een paar stevige pinten weg te spoelen.
De taak van de radioverslaggever is moeilijker omdat hij de luisteraars zo moet
informeren dat zij de wedstrijd voor zich zien. Dat resulteert logischerwijze in een
beeldender taalgebruik, terwijl ook het volume en de toonhoogte van de stem een
belangrijke rol spelen. De variatie is in elk geval vele malen groter dan op tv. Ook
geeft de radioverslaggever voortdurend aanduidingen waar het spel zich op het veld
afspeelt - informatie waar de televisiekijker niet op zit te wachten; die ziet met eigen
ogen wel dat de bal de middenlijn passeert.
Opmerkelijk is dat radioverslaggevers in tegenstelling tot hun collega's bij de
televisie wél overwegend echte, en redelijk normale, zinnen gebruiken. Oók voor de
beschrijving van het spel. Waarom zij dat wel doen? Ze zijn als de dood om stiltes
te laten vallen; de luisteraar blijft dan in het ongewisse van wat er gebeurt. Denkt
misschien zelfs wel dat de verbinding is verbroken. Stiltes zijn absoluut taboe op de
radio.
Dit in tegenstelling tot op televisie. Daar domineert het beeld en de verslaggever
heeft zich er maar aan te onderwerpen. Doet hij dat niet, dan gaat het geluid uit en
blijft de radio uit. We zorgen zelf wel voor ons commentaar. Wie verstuurt er nu
tegenwoordig nog telegrammen?
Geraadpleegde literatuur:
René Appel: ‘Van Aerle kan.’ Taalgebruik van voetbalverslaggevers. In: Onze
Taal, november 1989.
René Appel: Voetbaltaal. 's-Gravenhage 1990, SDU.
Martin Dekker
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De basis van het spel
Onze spelen zijn ons leven en
iedere wedloop is een levensloop;
een koers, een match die moet volbracht
een wedren van de ochtend tot de nacht
een strijd tussen twee gaten en wat lijnen
met een eind dat aansluit op de start
waarbinnen men in scherpe zin de tijd,
de punten telt en met een laatste belof fluitsignaal het oordeel velt. Op de
tribune en daarbuiten wacht men af:
ben je de gevelde of ben je de held?
krijg je het speldje of krijg je het geld?
wie naar het hoogste streeft zal om
het bitterst strijden. Er is geen keus
het is eronder of erop. Het podium
of de strop.

Corridor de passage
Wij speelden als de klok sloeg
volle uren, we trapten alle dagen rond
we glommen in het donker als worme
we waren licht en vettig, blind
we wilden wel maar wisten
niet voornaam te zijn
de baard voornamelijk
in de keel. We struikelden
over onze passes, onze woorden
we dribbelden onhandig
als de hormonen in ons lijf
we verzwegen ons geheim
dat roze als een tong lag
in de mond een roofdier
klaar voor de sprong
we streken ons bloed uit
over spiegels. We wisten niet
hoe overwinningen smaakten
hoe het zweet rook onder onze oksels
hoe de liefde eruitzag
we wisten heel weinig van het leven
we wisten heel veel
en met onszelf
geen blijf

Serge van Duijnhoven
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P.O.S.T.
Voetbalpoëzie
Of ik even een column wil schrijven over de poëzie van voetbal en het moet ook nog
iets met Euro 2000 te maken hebben. Tuurlijk, dat doet Christina wel even. Niet dus.
Daar heb ik een hele simpele reden voor. Voetbal heeft namelijk helemaal niets met
poëzie te maken. Geen reet, echt niet.
Ik bedoel, wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Het jambische metrum van
Romario's gedribbel, de lyrische passes van Johan Cruijff, de volkspoëzie van Berry
van Aerle, die paar amechtige strofes van Anna Enquist die als voorbeeld moesten
dienen (okay daar heb ik wel om moeten lachen), de verborgen mystiek in het proza
van de broertjes De Boer? Moet ik soms een ode schrijven aan het kontje van Arnold
Bruggink? Of iets zinnigs zeggen over de teksten die voetballers tegenwoordig op
hun ondergoed zetten, zodat ze na een doelpunt met het shirt over het hoofd als een
dolleman kunnen rondrennen en tonen dat ze zichzelf ‘Terminator’ wanen of zoiets?
Dat is toch ontzettend zielig, vooral als je bedenkt dat ze al tien wedstrijden achter
elkaar dat T-shirt hebben aangedaan en telkens weer onverrichter zake naar de
kleedkamer terug moesten keren omdat die bal maar niet in het netje wilde.
Kortom, ik zie dit niet zo zitten. Het verzamelde werk van Big Brother Ruud heeft
nog meer met poëzie te maken dan de finale van welk Europees Kampioenschap
ook, al vliegt Marco van Basten een rondje om de maan voor hij hem erin schopt.
Willen jullie een column? Dan heb ik een beter voorstel: de waanzin van de
afgelopen jaren waardoor allerlei mensen ineens zijn gaan denken dat voetbal tóch
intellectueel verantwoord is. En dat zijn dan dezelfde lieden die beweren dat
Willibrord Frequin, Jerry Springer en De Bus de infantilisering van de vaderlandse
televisie in de hand werken.
De Nederlandse elite kijkt met gerust hart naar een discussie van tien minuten
over de vraag of de Moldavische grensrechter zijn vlag wel op het juiste moment
heeft opgestoken. Kijk, dan vind ik dus dat je alle recht hebt verloren om te klagen
over de teloorgang van de televisie. Dat ze die wedstrijden uitzenden, daar zit ik echt
niet mee, veel plezier ermee, heus, maar doe alsjeblieft niet alsof het hier een zaak
van intellectueel levensbelang betreft die het verdient anderhalf uur voor-, tussenen
nabeschouwd te worden. Laat staan dat de literatuur erbij gesleept moet worden om
er een extra rechtvaardiging aan te geven. Ik herinner me ook vaag iets over Marco
van Basten als balletdanser, maar die flauwekul is tenminste wél een zachte dood
gestorven. Rot toch op met je doorzichtige schaamlappen. Vanaf nu ga ik bij hoog
en bij laag volhouden dat pijptabak ook literatuur is, omdat jeweetwel er graag een
opsteekt.
Mijn sympathie gaat bij het komende kampioenschap uit naar de hooligans die
treurend thuis zitten met een stadionverbod. Hun geliefde tijdverdrijf is afgepakt
door over het paard getilde journalisten en foute zakenmannetjes die graag
aanschurken tegen dat beschaafde schrijversvolkje dat tijdens de afgelopen
boekenweek de ene na de andere gemeenplaats over de klassieke oudheid debiteerde
(wat een toeval dat de literaire voetbalclub Ajax net in die week zijn eeuwfeest
vierde).
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Die stavensmijters, die zijn tenminste eerlijk, die houden gewoon vol dat voetbal
een proletensport is waar het erom gaat elkaar voor veel geld dood te schoppen, en
niet een excuus voor pseudo-intellectuele prietpraat van verdwaalde losbollen die
het zicht op de literatuur al lang verloren zijn. Van mij mogen ze duizend keer het
Congresgebouw afhuren om onder leiding van de kroonprins te debatteren over de
filosofische zin en onzin van de middenstip. Mij overtuigen ze niet. Een column over
voetbalpoëzie voor een literair tijdschrift? Laat me niet lachen.
Christina Vreeswijk Leiden
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Society-pagina's
Presentatie Passionate bij VPRO-radio 5 programma De Avonden, 14
maart 2000
01 Jacob van Duijn en presentator Herry Kuipers 02 Michelle van Dijk 03 De
Gekste N.U.A. 04 Ayatollah Musa begeleid door Floris de Heus en Thijs de Beus
05 Ernest van der Kwast 06 Jacob van Duijn 07 Henk Houthoff

Fotografie: Kick Smeets
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Bitterballen
‘Vrouwen en voetbal, dat gaat gewoon niet samen,’ hoor ik de jongen naast me
zeggen en ik weet welke angstbeelden hij ziet: grote, manachtige vrouwen met een
woeste blik, borsten die heftig op en neer gaan en eerder als jojo's dan als sierlijke
vrouwelijke lichaamsdelen aan de lijvige lijven bungelen, dikke bovenbenen, smalle
knieën, dikke kuiten, uitgelopen mascara, vuil, zweet, agressie, en dat dan 22 keer
in uiterste chaos verzameld op een stukje grond dat ze een voetbalveld noemen, maar
meer weg heeft van een slagveld in een bloedige guerrilla-oorlog.
Maar vooral denkt hij aan al die keren dat zijn vriendin naast hem op de bank zat,
en steeds weer, niet alleen hopeloos dom, maar vooral ook erg brutaal door het verslag
van een of andere Champions League wedstrijd heen opmerkt: ‘Wat nou buitenspel?
Hij is toch in 't veld?’
Ik weet 't. Ik heb het gezien, gevoeld, en meegemaakt; de roodgelakte nagels in
je shirt en armen, zweet, parfum en mascara druipend over je lichaam, harde ijzeren
noppen op je blauw gevroren tenen, onderuit gehaald worden aan je haren,schoppen,
duwen en trekken, en flirten met de scheidsrechter om toch nog te winnen. En als
een man eens wil weten hoe dat nou voelt, twee van die hobbelende gewichten aan
je lichaam, moet-ie maar eens een paar pasgeslepen ijshockeyschaatsen losjes om
z'n nek knopen en dan een sprintje trekken.
Buitenspel, dat ken ik dus ook: dat is wanneer een aanvaller van partij A bij het
doel van partij B gaat staan terwijl bal en verdedigers van partij B daar nog lang niet
zijn. Aanvaller A staat zodoende een beetje te wachten op een lekkere pass van een
teamgenoot, om de bal er dan soepel in te knikkeren. Da's handig, zou je denken,
maar dat mag niet.
Goed, uiterst oninteressant allemaal, maar ik moet toch op de een of andere manier
bewijzen dat ik wel degelijk weet waar ik het over heb. Nu ik jullie allemaal overtuigd
heb wil ik wel een vooruitziende blik werpen op het gigantische festijn Euro 2000
dat - uitdrukkingen van vreugde en blijdschap alom - in ons eigen lieve landje en dat
aanhangsel eronder plaatsvindt.
Met de jongen die eerder beweerde dat vrouwen en voetbal niet samen gaan, bekijk
ik waarop de rampscenario's, en dus de journalisten, zich tijdens dit prachtige
sportfeest moeten richten. Waar moeten we banger voor zijn: het Nederlands elftal
in de eerste ronde van het veld gespeeld of het kampioensfeest op de Coolsingel?
Wie houdt er een zwaardere kater aan over: Rijkaard, Opstelten, of lig ik uiteindelijk
met draaiende ogen, suizende oren en hamerende kabouters op m'n slapen in een
bed, waarvan ik hoop dat het van mij is?
‘Nee, het Nederlands elftal komt niet ver,’ begint hij zijn voetbaltechnische, en ik
hoop niet al te Cruijffiaanse beschouwing, ‘die jonge hond maakt zijn opstelling
volgens mij door geblinddoekt pijltjes op de deur van de kleedkamer te gooien, en
daar dan een veld bij te tekenen en er wat namen naast te schrijven, van voetballen
begrijpt hij al verdomd weinig, maar in darten is hij zo mogelijk nog slechter!’
‘Wat wil je,’ zeg ik, ‘hij kon al niet handelen in onderbroeken, denk je dat hij nu
ineens hersens heeft gekregen?’ De jongen kijkt mij opnieuw aan met een blik die
zegt dat vrouwen toch echt hun mond over voetbal moeten houden. Volgens mij slikt
hij de meest voor de hand liggende rotopmerking in, om toch nog een gesprek te
kunnen voeren.
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‘Nou ja, zijn eerdere ervaringen zeggen weinig over wat hij nu gaat bereiken. Hij
heeft natuurlijk ooit gevoetbald, dus je zou denken dat hij wel weet hoe hij het balletje
aan het rollen moet krijgen.’
‘O ja, oké. En wat denk je van Rotterdam? Kan Opstelten een stad als, Rotterdam
aan, met zijn ervaringen in, eh, wat was het ook al weer?’
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‘Utrecht, ja, eh, kijk, hij heeft heus wel eens een sportevenement georganiseerd, en...’
‘Het kampioensfeest van Feyenoord, bedoel je?’ Zo, nu heb ik hem op z'n staart
getrapt. De jongen is een die hard Spartafan en heeft nog steeds nachtmerries van
de oneindige massa Feyenoord-sjaals en -borden vorig jaar. Hij verafschuwt het
hooliganisme, hoewel hij zelf nog wel eens een bushokje kapot heeft geslagen. Ik
heb niet geprobeerd hem het verschil uit te leggen tussen hooliganisme en vandalisme,
vond het al heel wat dat hij er spijt van had zo'n monumentaal stukje RET kapot te
hebben geramd.
‘Goed, goed, maar hij organiseert zo'n feestje niet in z'n eentje natuurlijk.’
We lullen nog wat verder. Zoals alle anderen weten ook wij hoe het beter moet.
Het Nederlands elftal moet om te beginnen niet in het blauw spelen, oranje is oranje,
ook al krijg je er hoofdpijn van, en de spelers moeten allemaal hand in hand het
Wilhelmus meebrullen, maar vooral moeten ze voetballen, Rijkaard moet maar met
de VUT gaan, of terug in de onderbroeken; wij willen zien hoe na een lekkere pass
van Davids Bergkamp de bal langs het hoofd van Kluivert over een grote boze keeper
lobt, en scóórt, en dan een gillende Evert ten Napel, of Frank Snoeks, of wie ook
horen, en wij willen een feestje op de Coolsingel met oranje water in de
Hofpleinfontein, en heel veel bier, wij willen ‘hup Holland hup’ roepen, en de
plakboeken vullen met plaatjes van onze helden, om jarenlang met smart en heimwee
in het hart daarnaar te kijken, zoals we nu doen met de albums van '88, we willen
verliefd worden op een nieuwe Van Basten, ik in ieder geval. Zal het er ooit nog van
komen?
En natuurlijk hebben wij ook zo onze ideeën over de hooligans; het groepje eikels
dat de boel voor iedereen verpest. We zijn voor het snelrecht, maar tegen een
alcoholverbod, niet alleen omdat ik mijn bier in mijn stamkroeg wil blijven drinken,
maar ook om misverstanden te voorkomen: zo'n oude man die zijn hondje 's avonds
aan de Westersingel uitlaat en zijn blikje bier even mee naar buiten neemt, die moet
rustig zijn hondje z'n behoefte laten doen en weer naar huis gaan, en niet onder
verdenking van agressieve praktijken pas zes dagen later achter zijn geraniums
terugkeren. Geef die ME-ers desnoods rugnummers, dat past toch ook leuk in de
sfeer van het Europees Kampioenschap?
We weten al wat het ergste is: Engeland - Duitsland in de finale, het Nederlands
elftal is vernederd en bespot naar beter oorden afgedropen, de Kuip is z'n authentieke
vorm kwijt, er rest slechts een stukje gras met daarop honderden keiharde hooligans,
en een oorlog zoals die in jaren niet is uitgevochten, compleet met ijzeren buizen,
fietskettingen, vlaggenstokken en wegrennende ME-ers (zich later verdedigend met
de opmerking: ‘Wij hebben opnieuw bewezen hoe mobiel wij zijn’), en ik zie al voor
me hoe Frank en Ivo dan maar samen een potje bier pakken om de ellende te vergeten.
‘Was hier niet zo'n alcoholverbod?’ vraagt Frank wanneer Ivo nog eens twee
biertjes en twee kleintjes jenever bestelt.
‘Ja, nou ja, op straat hè, en in de kroegen in de stad, maar dit is geen kroeg, dit is
het stadhuis, hier gelden weer andere regels, snap je wel.’
‘Op rekening van de gemeente, meneer Opstelten, of moet ik een ander bonnetje
maken?’ vraagt het meisje met het dienstblad.
‘Nee, o, nee, dat kan natuurlijk niet.’ Verschrikt kijkt Ivo naar Frank, maar Frank
glimlacht, hij heeft in de afgelopen weken geleerd zijn hoofd koel te houden in de
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meest miserabele omstandigheden en zegt: ‘Heb je er misschien wat bitterballetjes
bij? De KNVB betaalt wel.’
Michelle van Dijk

Passionate. Jaargang 7

50

Ten slotte

Voetbal en literatuur zijn bij uitstek geschikt om helden voort te brengen, maar dat
is in Nederland opvallend weinig gebeurd. Terwijl we toch een rijke voetbalhistorie
hebben, en een behoorlijke literaire traditie. Een groot en kleurrijk voetballer als Van
Hanegem zou in een land als Italië ook nu nog vele fanclubs hebben, er zouden
ettelijke biografieën over hem geschreven zijn, er zouden straten, pleinen, stadions
naar hem vernoemd zijn. In ons land vrijwel niets daarvan.
Nederland heeft altijd een problematische verhouding met het heldendom gehad.
Dat zal wel met onze calvinistische traditie te maken hebben. Aanbidding zweemt
naar religieuze gevoelens, en die hebben we maar te bewaren voor de echte goden.
Die zijn onveranderlijk en boven alle kritiek verheven, wat de verering wel zo
gemakkelijk maakt.
Menselijke helden hebben gebreken en dat kunnen we moeilijk verkroppen.
Daardoor gaat de heroïek in ons land - voorzover die bestaat - voorbij aan de
kenmerken van de ware helden. Die zijn namelijk als volgt:
Een held valt niet in te delen, maar creëert zijn eigen categorie of genre.
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Op welke positie speelden de voetbalhelden eigenlijk? Die vraag is moeilijker te
beantwoorden voor Maradona of George Best, dan voor de gemiddelde spits of
linkermiddenvelder. Dit soort spelers bepalen zelf welke positie ze op het veld
innemen. In de literatuur ziet men hetzelfde. William Burroughs gebruikte elementen
uit science-fiction, pornografie, pulpboeken, satire, en gaf er een geheel nieuwe,
literaire vorm aan.
Harry Mulisch kiest één genre uit bij elk boek dat hij schrijft. Maar dat is dan ook
geen held.
Een held kan maar één kunstje.
Dit is het grootste maar tegelijk het pijnlijkste kenmerk van een held. Hij is
gedoemd zijn kunstje te herhalen tot hij niet meer kan. Stanley Matthews bleef tot
zijn vijftigste doorvoetballen, hoe gênant dat ook was. Van Basten viert sinds zijn
noodgedwongen afscheid als voetballer al zeven jaar vakantie, hij golft hoogstens
wat. Over Gerard Reve, ooit de meestbesproken auteur van de vaderlandse literatuur,
klaagt men tegenwoordig dat hij zichzelf herhaalt. Ook over Brusselmans zegt men
dat hij één ellenlang boek schrijft.
Over Mulisch zegt men dat niet, maar hij is dan ook geen held.
Een held heeft de grootste moeite om waardig oud te worden.
Dit vloeit rechtstreeks uit het vorige kenmerk voort. Hij moet zich aanpassen maar
hij kan het niet. Dit leidt tot frustratie en onvoorspelbaar gedrag. Maradona en George
Best zijn hier opnieuw goede voorbeelden van. In de literatuur denken we aan
Hemingway, die zichzelf doodschoot toen hij ouder en zwakker werd.
Mulisch heeft dit probleem aardig ondervangen. Hij is altijd al een oude man
geweest.
Een held is een buitenstaander, al wil hij dat niet zijn.
Een held heeft geen keuze, hij móet doen waar hij goed in is. Op die ene manier
die de zijne is. Als dat hem tot een rebel maakt is dat bijzaak en eigenlijk ongewenst.
Eric Cantona heeft zijn hele carrière geworsteld met het soort voetballer dat hij was
en de ophef die hij daarmee veroorzaakte. Veranderen lukte hem echter niet.
Burroughs was een vriendelijke man in driedelig pak: hij schreef die
schandaalverwekkende boeken echt niet omdát hij een outcast wilde zijn. Voor Reve
geldt hetzelfde. Hij is een godsvruchtige, koningsgezinde man die het linkse,
langharige tuig haat dat hem ooit bewonderde.
Een held blijft cool en hemelt zichzelf niet op.
Van Basten juichte wel als hij een doelpunt maakte, maar daar bleef het ook bij.
Het zijn de tweederangs spitsen als Van Loen en Obiku die hysterisch doen als ze
gescoord hebben. Charles Bukowski liep ooit weg uit een Franse tv-show met
intellectuelen die hem zaten op te hemelen. Reve zegt altijd dat hij een beetje troost
biedt voor zijn ‘geliefd publiek’, meer niet. Brusselmans noemt zichzelf de beste
levende schrijver van België, niet omdat hij zo goed is, maar omdat er toevallig geen
betere is.
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Mulisch vergelijkt zichzelf graag met Homerus en droomt hardop over de Nobelprijs.
Een held oogst niet zozeer bewondering, alswel een vorm van liefde.
Omdat ze zichzelf herhalen oogsten helden veel kritiek. Slechts degenen die hen
ooit in hun hart gesloten hebben, blijven hun helden trouw. Nick Hornby heeft enkele
jaren geleden Fever pitch geschreven over zijn liefde voor de Londense club Arsenal.
Daarin komt heel mooi naar voren dat Hornby zich meestal ergert aan de
Arsenalhelden, maar zijn liefde voor de club is nu eenmaal onverwoestbaar. Reve is
ook typisch zo'n schrijver waar je van houdt, of die je vreselijk vindt.
Mulisch is het type auteur dat je bewondert, hij schrijft ‘knappe boeken’.
Een held worstelt met de roem die hem ten deel valt.
Maradona schoot ooit met hagel op journalisten die zijn huis belegerden. Bukowski
werd aan het eind van zijn leven beroemd, zag enkele van zijn boeken verfilmd, en
schreef vervolgens over de leegheid van het sterrendom het vernietigende Hollywood.
Salinger is beroemd om zijn publiciteitsschuwheid. Reve haatte de literaire incrowd
van Amsterdam en vertrok naar het buitenland. In zijn boeken zou hij altijd blijven
afgeven op het zelfgenoegzame kunstenaarsvolkje.
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Mulisch daarentegen kan geen genoeg krijgen van aandacht en roem. Hij wil
dolgraag een held zijn, en is het daarom nooit geworden.
Het is duidelijk het hier geschetste type held voor ons land te tegendraads, te morsig
is. Hij is onvoorspelbaar en tezeer geneigd tot aftakeling. Wij houden het liever clean
en concentreren ons op het product zelf. Op voetbalgebied kiezen we daarom voor
ellenlange tv-uitzendingen, liefst rechtstreeks, met voor- en nabeschouwingen en
analyses. Tegenwoordig komen zelfs Toto-divisie wedstrijden op tv. En steeds meer
praatprogramma's over sport en voetbal. Maar de enige voetbalheld in Nederland is
en blijft Johan Cruijff. Die wordt tenminste waardig oud.

Erik Brus

Passionate. Jaargang 7

52

Over de medewerkers
Thomas van Aalten
('77) debuteerde onlangs bij uitgeverij Podium met zijn roman Sneeuwbeeld. Is
behalve schrijver ook nog eens televisiemaker bij VPRO's Waskracht! en verkent
onder de naam Thom Revolver, samen met the Barri Sound System, de grenzen van
de rock. Ze maken muziek die het meest doet denken aan een op de barbecue
vastgebonden Marc Bolan. Van Aalten haat voetbal en schrijft hier met liefde over.
Herman Brusselmans
('57) werd ooit bijna profvoetballer bij het toenmalige Sporting Lokeren, befaamd
om z'n grasmat (veel hobbels). Brusselmans gaf z'n ambitie op toen bleek dat z'n
achterwaartse voorzet toch niet gaf wat ervan verwacht mocht worden. In zijn vrije
tijd wielrent en motorcrosst hij nog wel, en voetbalt hij als midden midden bij de
lagere club Gentse Kopbalshotters FC. Zijn nieuwe roman verschijnt onder de titel
Vergeef mij de liefde.
Martin Dekker
('66) kluste nog tijdens zijn studie Nederlands bij als sportverslaggever voor (toen
nog) Het Vrije Volk. Die carrière eindigde net zo abrupt als zijn eigen voetballeven
(in het eerste van SVS). Nu is hij een bekende uitgever, redacteur en reporter in de
wereld van de binnenvaartjournaille en hijst hij zich een paar keer per week in
nauwsluitende wielrenkledij.
Serge van Duijnhoven
('70) groeide op in een sportfamilie, waar niemand echter voetbalde. Hij was wel
diverse malen skikampioen op de kunstmat in Oss. Aan zijn carrière als tennisser
kwam een einde toen Martin Simek hem aanried zijn racket in te ruilen voor een
tekstverwerker. Serge's laatste boek Balkan. Wij noemen het rozen (uitgeverij Podium)
belandde op de Long List van de Gouden Uil Literatuurprijs 2000.
Don Duyns
('67) is (toneel)schrijver en regisseur. Hij schrijft ook voor televisie, o.a. de
VPRO-serie Hertenkamp. Verder is hij bezig met voorstellingen over Hamlet, Den
Uyl en andere zwaargewichten. Hij was ooit aanvoerder van Swift Tien uit
Amsterdam.
Michelle van Dijk
('81) is eerstejaars studente Nederlandse taal- en letterkunde aan de universiteit
van Leiden. Onlangs won zij de schrijfwedstrijd voor jongeren Write Now!,
georganiseerd door Passionate en de Rotterdamse Kunst Stichting. Ze speelde drie
jaar lang rechtsbuiten bij De Zwaluwe uit Vlaardingen.
Theo van Gogh
('57) maakt de laatste jaren vooral faam als maker van controversiële
televisieprogramma's. Hij schrijft ook columns en regisseert films. In 1996 won hij
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als regisseur van Blind date een Gouden Kalf. Zijn meest recente film is De pijnbank
(1998).
Erik van der Hoeven
('55) is afgestudeerd politicoloog en werkzaam als freelance journalist onder meer
voor vakbladen in de gezondheidszorg. Voor Stripschrift maakt hij interviews en
recenseert hij strips en biografieën. Ajax is zijn club. Hij kwam graag in De Meer
en het Olympisch Stadion. Fever pitch en Among the thugs zijn zijn favoriete
voetbalboeken.
Thijs Kramer
('63) was lange tijd reiziger. Sinds enige jaren is hij leraar Nederlands en
geschiedenis op een middelbare school. Vanaf augustus 2000 is hij full-time dichter
en publicist.
Ayatollah Musa
('79) debuteerde vorig jaar met de dichtbundel Taj Mahal bij uitgeverij Vassallucci.
Hij heeft inmiddels de band Dutch Renaissance opgericht, die literatuur met muziek
combineert. Hij speelde een jaar lang linksback bij HOV uit Rotterdam, hoewel hij
rechtsbenig is.
Steven Verhelst
('76) moest vroeger altijd keeper zijn of bankzitter. Tegenwoordig is hij een van
de spitsen van Renaissance en speelde uitwedstrijden bij Weirdo's en Passionate. Hij
hoopt ooit op een transfer naar de eredivisie.
Kees Versteeg
('59) is bezig met de organisatie van Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001 een
groot aforismenproject op te zetten. Versteegs aforismen zullen opduiken in allerlei
publicaties omtrent RCH 2001. Eveneens in voorbereiding is een cursus aforismen
schrijven. Mogelijk komt er ook nog een dagkalender met aforismen. Hij was
linksback bij Spijkenisse, omdat hij wegens overgewicht faalde als spits.
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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 04 | nummer 01 | januari/februari 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 04 | nummer 02 | maart/april 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 04 | nummer 03 | mei/juni 1997
leverbaar
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Rien Vroegindeweij over Bob den Uyl; Briefwisseling Giel van Strien en Peter
Swanborn over literatuur en tijdgeest; Thomas Verbogt, Ivan Strpka, Harmen Lustig,
Erik Nout, Yorgos Dalman, Kees Versteeg, Peter Swanborn over Richard Wilbur,
Ciaran Carson en Lavina Greenlaw.
jaargang 04 | nummer 04 | juli/augustus 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 04 | nummer 05 | september/oktober 1997
uitverkocht

Special over Riekus Waskowsky.
jaargang 04 | nummer 06 | november/december 1997
beperkt leverbaar
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Theo Verhaar, Jan Seveke, Jeroen Mettes, Thomas Verbogt, Klaas de Wit, Christian
Jongeneel, Richard Dekker, Yorgos Dalman, Kees Versteeg.
jaargang 05 | nummer 01 | januari/februari 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 05 | nummer 02 | maart/april 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 05 | nummer 03 | mei/juni 1998
uitverkocht
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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 05 | nummer 04 | juli/augustus 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 05 | nummer 05 | september/oktober 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 05 | nummer 06 | november/december 1998
leverbaar
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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 06 | nummer 01 | januari/februari 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 06 | nummer 02 | maart/april 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 06 | nummer 03 | mei/juni 1999
uitverkocht
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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 06 | nummer 04 | juli/augustus 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 06 | nummer 05 | september/oktober 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,
Joris Dane, Christian Jongeneel over Jewel en Leonard Cohen, Cornelis Krul, Eduard
Kerstiëns.
jaargang 06 | nummer 06 | november/december 1999
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leverbaar

Interview met MC Brainpower; poëzie van Raymond Carver; Christian Jongeneel
over de universele mythe van Star Wars, Heleen Groenendijk en Mariette van Muijen
over rappoëzie, Thomas van Aalten, Jeroen Mettes, Jan de Bas, Arnold Jansen op
de Haar, Take Hannessen, Jorg Schellekens.
jaargang 07 | nummer 01 | januari/februari 2000
leverbaar

Filmverhaal van Nick Cave, interview met Mark Hendriks, August Hans den Boef
over Kuifje, Rien Vroegindeweij over Rimbaud, Jacob van Duijn, Don Duyns, Steven
Verhelst, Ron Elshout, Ingmar Heytze.
jaargang 07 | nummer 02 | maart/april 2000
leverbaar

Voorpublicatie: prozadebuut Thé Lau, interview met Stef Kamil Carlens van Zita
Swoon, Renzo Verwer over literatuur en reclame, Joris Moens, Daniël Dee, Hanneke
Eggels, Henk Houthoff, Michelle van Dijk.
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Crime Jazz

Maandelijks podium voor literatuur en muziek door Stichting Passionate
en Nighttown
zondag 21 mei, Black Poetry Night
met Rich Madena (The Roots), Lenny St. Louis en (o.v.b.) Gylan Kain (The Last
Poets)
Open Mic sessie met nog onbekende talenten, na afloop Loungedelux met DJ's
Vincent, Eni-Less, Souldandy-Dave en Henry
Crime Jazz, zondag 21 mei, Nighttown Theater, West-Kruiskade 28, Rotterdam,
aanvang 20.00 uur, toegang fl. 7,50, nadere informatie kantoor Passionate, tel: 010
276 26 26
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[nummer 4]
In den beginne

Waar zal ik u dit keer eens mee lastigvallen?
Ik krijg namelijk de indruk dat ik de abonnees van Passionate bepaald niet een
plezier doe door elke keer weer pagina vier en vijf te vullen met mijn inleiding.
Hoeveel brieven en e-mailtjes heb ik al mogen ontvangen van ontevreden abonnees.
Nu hebben wij een rubriek voor brieven (P.O.S.T.), maar hoogst zelden wordt daarin
zo'n protestbrief gepubliceerd. Niet omdat wij censureren, dit is puur uit het oogpunt
van kwaliteit. De brieven die ik krijg toegestuurd zijn namelijk nog veel slechter
geschreven dan ook maar één inleiding van mijn hand. Mijn god, wat getuigen die
van een slechte schrijfstijl. De fouten in de Nederlandse taal in die brieven zijn
gelukkig nog op twee handen te tellen, maar het aantal onnodige herhalingen van
bepaalde scheldwoorden, daar word ik toch enigszins draaierig van.
Hoeveel waarde moet je aan kritiek van anderen hechten? Ik ben negentien dus
ik stel mij vrij goed open voor kritiek. Maar als iemand mij zonder al te sterke
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redenering een stuk of dertig keer voor ‘onbenul!’ uitmaakt en die brief vervolgens
anoniem ondertekent, dan plaats ik enkele vraagtekens in de kantlijn.
Mijn hoofd is onvriendelijker dan mijn schrijfstijl, dus in het openbaar krijg ik
nog meer kritiek. Toch krijg ik de meeste kritiek via via te horen. Zijn mensen al
bang voor mij? Natuurlijk hoeft niet iedereen het met mij eens te zijn, maar wat mij
betreft hoeft ook niet iedereen het unaniem oneens met mij te zijn. Als hoofdredacteur
moet je een visie hebben, wel die van mij was: iedereen die roept dat de literatuur
verloedert kan doodvallen of met Hella S. Haasse naar bed. Tja, wij zijn immers het
tijdschrift van de nieuwe letteren. Ik moet helaas opbiechten dat ik laatst een foto
van mevrouw Haasse in het NRC Handelsblad zag van 56 jaar terug, nou, ik had
haar wel graagOok binnen de redactie en binnen de Stichting Passionate wordt er altijd al kritiek
gespuid op mijn In den beginnes. Binnen de redactie vind ik dat het meest treurig,
die krijgen immers de gelegenheid om de tekst goed van tevoren te bestuderen. Pas
als het geplaatst is en de eerste brieven beginnen te komen, dan willen zij ook wel
een en ander kwijt. Vaak gaat het over de toon waarop ik schrijf. Of dat ik te
persoonlijke dingen in mijn inleidingen verwerk, er een column van maak. Ik moet
actueel zijn, ik moet over de Nationale Gedichtendag schrijven, ik moet trends volgen,
ik moet vooral niet over W.F. Hermans schrijven, ik mag het desastreus lage aantal
échte abonnees (familie, kennissen en vrienden van de redactie niet meegerekend)
nooit meer vermelden. Ik mag het Nederlandse bevolkingsdeel dat geen literatuur
leest niet voor zwakbegaafd uitmaken. Ik mag niet schrijven dat men gerust de
gedichten van Menno Wigman eruit mag scheuren als die niet naar wens zijn. Ik mag
mensen niet meer beledigen. Ik mag niet meer zeggen dat mijn moeder een werkloze
ongeschoolde allochtone huisvrouw is met een uitroepteken erachter.
Het grote probleem is wellicht dat ik een fictieschrijver ben, ik schrijf columns,
verhalen en toneelteksten. Die zuig ik allemaal uit mijn duim. Het is allemaal onzin,
onwerkelijke realiteit, prachtig! Mensen op een zo mooi mogelijke manier beledigen.
Argumenteren met je schrijfstijl. Een vocabulaire zonder scheldwoorden.
Wie nu nog denkt dat ik postzakken met brieven van ontevreden abonnees krijg
is tamelijk gek, gestoord mag ik wel zeggen. Op dit moment hebben wij 1700
abonnees (naar boven afgerond).
Ik ben binnengehaald als aanjager. Passionate wil de jongere literatuurliefhebber
aan zich binden. Met suffe, voorzichtige stukjes kom je dan nergens. Die schrijft hun
leraar Nederlands al tot zijn eigen plezier in de geautoriseerde schoolkrant. Als er
geschreeuwd moet worden om het blad wakker te houden, dan schreeuw ik! Ook al
riskeer ik
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daarmee mijn stembanden of roep ik daarmee de weerzin van onze bejaarde abonnees
op. Lees deze bladzijde voortaan niet meer, dan heeft u (want ik richt mij nu bij hoge
uitzondering tot de ouderen) nog meer tijd over voor de Plus.
Het mooie van redacteur zijn is dat je zelf ook kritiek mag geven. Doorgaans
gebeurt dat met Ctrl p (dan print Microsoft Word de standaardafwijzing uit), maar
in bepaalde gevallen probeer je mensen toch te stimuleren om door te gaan met
schrijven: Dit ingezonden verhaal is het nog niet helemaal, maar als je nou dit en dat
of zus en zo doet, dan is-ie geniaal. Of je gaat zelf in een verhaal of column prutsen
(redigeren noem je dat dan) en dat de auteur gelukkig is met die versie. In dit nummer
staan ook een aantal van die bijdrages. Het resultaat is mooi, daar doe je het voor.
Daar moet men op oordelen.
Aangezien ik even veel verstand heb van pissebedden als gedichten (ik zou niet
eens weten hoeveel pootjes het ongedierte heeft), heeft het tijdschrift een heuse
poëzieredacteur in huis. Wij zijn werkelijk van alle markten thuis. De redactie telt
zowaar ook één kale freelance journalist. Volgens mij zit het allemaal wel goed, kijk
maar.
Ernest van der Kwast
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Container
Voor Tony Greene
In de zomer waarin ik eindexamen deed betaalden mijn grootouders voor mij een
korte vakantie naar Amsterdam. Ik had gelezen over de cafés waar het personeel met
dienbladen vol drugs rondliep in plaats van voedsel. De politie bleef ‘cool’. Pooiers
bevolkten de grachten, alomtegenwoordig als lantarenpalen. Een wereldwijze vriend
sprak van ‘Houses with boys’, voorzien van wellustige tieners. Betaal hun volgende
maaltijd of shot en ze nemen je mee naar een kamer, kleden zich uit, gaan voorover
op een bed liggen, kijken om en mompelen iets als: ‘Doe maar wat je wil.’ Ik herinner
me nu nog de uitdrukking op zijn gezicht toen hij dat zei.
Ik vond een hotel vlakbij de Wallen. Het was er schoon maar benauwd. Toen het
donker werd pelde ik een sinaasappel en ging ik op weg naar de ketchupvlek op mijn
plattegrond. Ik kwam terecht in een smalle straat met huizen van drie hoog, allemaal
bedekt met eeuwenoud vuil. De ramen waren ooit groter gemaakt. In plaats van de
gebruikelijke woonkamers gaven ze zicht op een helderroze ruimte, te klein om
iemands slaapkamer te zijn maar groter dan, bijvoorbeeld, een Joseph Cornell Doos.
Maar op de plaats waar je een collage zou verwachten stond een vrouw of meisje,
onder de make-up, schaars gekleed, met het gezicht van iemand die alles al gezien
heeft.
Ik zag een man opkijken naar een kamertje twee hoog. De bewoonster schudde
zichzelf wakker uit een dagdroom, stapte achter het roze scherm. Hij drukte op een
bel naast de benedendeur, werd binnengelaten. Om de paar minuten verscheen een
oude vent die steeds hetzelfde voorbeeld volgde, en een van de ontelbare deuren
binnenging aan de straatzijde, terwijl hij nerveus over zijn schouder keek. Ik ging
een straat verder kijken. Het was er precies hetzelfde - rijen etalages met af en toe
een lege roze kamer. Ik probeerde me het tafereel voor te stelten achter die onbezette
ruimtes. Ik zag het gesloten gezicht van een vrouw, het opengewrikte gezicht van
een man, een miezerige stijve, een reusachtige vagina.
Ik vond een buurt vol met pornowinkels, ging er een binnen, en begon tijdschriften
door te kijken. Ze leken me legaal. Dingen die in Amerika nogal belachelijk zouden
zijn, zoals paarden die mannen neuken, waren slechts het topje van de ijsberg. Een
hele plank was gewijd aan familie-orgies, allerlei lichamen van groot tot klein, hun
gezichten variaties op één uitdrukking. In andere bladen stootten mannen
namaakmessen in de maag van namaakminnaars op het moment van klaarkomen,
jonge meisjes likten de beverige bilspleet van oude vrouwen, kleine kinderen met
oogjes als muizenholen speelden vergenoegd in de pisstraal van een kreunende man.
Na ongeveer een half uur bladeren riep de man achter de toonbank: ‘Maak een
keuze!’ Op een lagere plank die ik nog niet bekeken had, zag ik een nummer van
Lad met een broodmagere, donkerharige jongen op de omslag. Hij had een paar
puisten op de voorspelbare plekjes en een bleek, uitdrukkingsloos gezicht waarop je
iedere stemming kon aflezen die je wilde. ‘Deze winkel is geen museum,’ gromde
de bediende terwijl hij de papieren zak dichtplakte. Ik pakte mijn aankoop, haalde
diep adem, en vroeg de richting naar ‘Houses with boys’. Hij reageerde met zo'n
minachtende blik dat ik een uur lang niets anders voor me zag.
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Terug in het hotel plofte ik neer op het bed. Ik stak mijn hasjpijp aan en opende
de zak. Daar was die jongen weer - bleek gezicht, mond open, hoofd naar achteren
als een zanger die een bijzonder hoge noot probeert te halen. Daarbij telde ik op zijn
eigenaardige genitaliën, klaaglijke ogen, AC/DC T-shirt, en schatte hem op dertien,
veertien jaar. Op de eerste paar bladzijden kleedde hij zich uit en
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poseerde ongemakkelijk, ging zitten op een onopgemaakt bed, grijnsde naar de
camera, keek omhoog, grijnsde naar een dikke, kalende man die naast hem zat.
De man pakte het hoofd van de jongen vast, bracht het omlaag naar zijn dijen,
alsof hij het wilde vastklemmen. Vettige haren spuwden tussen zijn witte knokkels
tevoorschijn. Hij likte aan de tepels van de jongen alsof het om snoep ging. Hij hield
de jongen onder zich, neukte diens slijmerige mond. Een gerimpelde hand bewoog
een tere penis heen en weer. De foto's lieten niets aan de verbeelding over, van de
eeltige voetzolen van de jongen tot de ragfijne haren die zijn nek indruppelden. Maar
toen de man eindelijk bij de anus belandde, bracht hij een soort waterspuwer
tevoorschijn, terwijl hij ongetwijfeld naar iets als een rozenknop gezocht had.
Het was zwart door het aantal en de grootte van wat mannen erin geduwd hadden.
Enkele centimeters van het binnenste staken naar buiten, en vormden dikke, verslapte
lippen, glanzend en hangend als die van een hijgende hond. De man sperde het open
om te laten zien hoe groot de schade was. Het gat werd enorm, maar toch was ik
verrast toen ik de bladzijde omsloeg. De vuist van de man was naar binnen gedrongen.
Mogelijk was de jongen flauwgevallen, want zijn gezicht had een kalmte waar ik
nog steeds niet in geloof. Of hij was dood, maar dat wilde ik niet in overweging
nemen. In ieder geval, zijn gezichtsuitdrukking veranderde niet tijdens de rest van
de fotoserie.
Ik weet niet meer hoe ik me precies voelde. Niet helemaal opgewonden, hoewel
ik me herinner dat ik me aftrok. Onervaren als ik was, nam ik natuurlijk de kans waar
om een knap iemand te verkennen. Toen de verbazingwekkende gelijkenis van het
model met Phillip tot me was doorgedrongen, moet ik overweldigd zijn geweest door
de gedachte dat het met mijn vriend net zo had kunnen aflopen als met Lad, een
zoveelste voorbeeld van een jongen onderworpen aan de raadselachtige begeerte van
een vreemdeling. Ik sloot mijn ogen en stelde me mijn hand voor binnenin het lichaam
van een jongen. Ik voelde me de wereld, Lads wereld, te rijk, en Phillip zag eruit
zoals hij eruit hoorde te zien - verdwenen, begraven, vergeten, weg.
Ik heb dat tijdschrift jaren geleden zoekgemaakt, of iemand heeft het gestolen.
Toen ik ontdekte dat het weg was, voelde ik me alsof iemand Phillips lichaam had
opgegraven. Hij was weer op vrije voeten. Hij had minnaars, zijn grijns nog op hun
gezichten net als die van een verdwaald kind op de snuit van de ‘tamme’ tijger die
men hem op het laatst heeft zien aaien. Phillip zweeft rond in mijn dagdromen,
ongezien maar alomtegenwoordig. En af en toe probeer ik hem uit de weg te ruimen.
Ik verwerk de opeenhoping van mijn gevoelens zo diepgaand als ik kan, met alles
wat ik weet, in een zo compact en gepolijst mogelijke prozastijl. Maar ze horen hier
niet, net zo min als een mannenvuist thuishoort in een jongenskont.
Dennis Cooper
Vertaling: Erik Brus
Op p. 49-51 een interview met Dennis Cooper

Kwik, Kwek en Kwak als voorbeeld
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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De Steen Waar Jezus Niet Op Staat

Het kloppen in m'n hoofd laat zich het best duiden door de kleur oranje, naar rood
neigend.
Vandaag heeft de angst toegeslagen. Angst voor de gekte. Ik staar in het zwarte
water waarop het goud van de lantaarns glinstert. Mijn as valt achter de reling, al te
koud om in het water te sissen. Ieder die me onder het stormachtige dak van de nacht
zou zien, vraagt zich af wat zo'n oetlul met vliegerende krullen doet stoppen op een
brug. Jij, denk eens na! Denk eraan dat het klote is dat de vrouw voor wie je een
kogel met je lichaam had willen opvangen, van wie jij inmiddels weet dat zij Lies
heet en de mijne was, m'n leven uitgelopen is. Herinner je het overlijden van je beste
maat. De schizofrenen onder het station die wettelijk niet opgenomen worden, omdat
ze meerderjarig zijn, worden uitgekotst door de maatschappelijk nuttigen, de meeste
mensen, omdat ze toch een uitkering kunnen trekken, omdat niemand in onze
verzorgingsstaat toch geen geld, geen dak hoeft te hebben? Kijk naar jezelf, je
verkrachte vriendin, je getreiterde broertje en je vriend aan de coke. Wilden zij die
schijtzooi? Wou jij het? Wou iemand het?
Rood, knalrood is het in mij. Ik laat mijn sigaret vallen. Deze sist natuurlijk wèl,
hoewel het onhoorbaar gemaakt wordt door de storm. Ik moet er even uit. Vijf dagen
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weg. Nu. Ik slinger als ik voor het eerst de pedalen naar beneden trap, gehinderd
door de storm.
We fietsen langs de slijterij en vervolgens naar de begraafplaats, die ellende aan
de snelweg (tip voor iedereen die van het leven heeft gehouden, laat je nooit, ik
herhaal nooit onder de grond stoppen van begraafplaats Rhijnhof te Leiden, zelfs de
pieren en maaien nemen een omweg via die snelweg). Ik zet mijn fiets tegen een
andere fiets (er zijn tien, ik herhaal tien standaards voor fietsen op de begraafplaats
van een stad met pakweg 120.000 inwoners) en loop naar het graf van mijn pa. Het
is zijn verjaardag, hoewel ik niks geef om data. Ik scheur het papier van de fles
cognac, sla de hals stuk tegen de steen van pa. Ik laat een flinke straal cognac langs
de steen omlaag lopen. ‘Gefeliciteerd pa,’ zeg ik, de fles in mijn rechterhand geheven,
‘mocht je het niet meer proeven, dan zal je het langs die vergeelde zanderige botten
van je voelen lopen. Je zoon zorgt ervoor.’ Hé, smerige SBS6-kijker, je zit nu op een
huilscène te wachten, hè? Maar die krijg je niet. Simpelweg omdat ik helemaal niet
in de stemming ben om te janken. Ik toost met m'n mooie dooie pa en vind dat prettig.
Ik zet mijn lippen voorzichtig om de hoekige rand van de flessenhals en neem zelf
een slok.
‘Gadverdamme,’ zeg ik, ‘ik zal het nooit leren.’ Vroeger, toen ik als kind van een
jaar of tien weer eens een weekje met mijn pa en moe in hun bungalowtje doorbracht
- wat hadden wij daar een godverdomde lol samen; dankzij dat huisje, niet veel meer
dan een blokhut, heb ik een broertje of zusje haast nooit een gemis gevonden - toen
heeft mijn papaatje me een glaasje cognac geschonken, gezellig aan het haardvuur,
ik verzin het niet. M'n eerste alcoholische drankje. Hij was een beetje los geworden
van de drank, die paps, terwijl mamsie er tipsy bij zat te loensen. Ik geloof dat ze net
een grote-mensen-probleem achter zich hadden gelaten, dat vierden ze toen, maar
dat raad ik achteraf maar. Het vuur laaide op toen ik mijn eerste slokje erin uitspoog.
Pa veinsde teleurstelling, ze lachten zich een ongeluk. Wat was dat spul goor.
Ik kijk zo'n beetje naar z'n steen, een gebruikelijke tekst, zoals ma het wou: zijn
naam, bijbehorende data, en dat hij ons allen dierbaar was. Gelukkig staat Jezus er
niet op. Ik vind het een hoopvolle gedachte dat het enige wat je overhoudt een steen
en een kist is, je lijf niet meegerekend.
Shag en cognac gaan als een tierelier. Hier! Neem ook een slok, ik was je bijna
vergeten. Af en toe krijgt pa er een straal bij. Niemand zo gek als ik. ‘Ik heb een
aantal dagen vrijaf genomen, pa, anders slaat de gekte in m'n kop en kom ik je veel
te vroeg gezelschap houden.’ Ik doe wat rekoefeningen, want ik zit al te lang in
hurkhouding.
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Cognac over m'n broek. ‘Die teringstorm is niks bij mij! Weet je wie ik ben? Een
halve gare die eindelijk z'n arme jarige pa weer komt opzoeken? Ja pa, maar da's niet
de hele waarheid. Ik ga het je uitleggen.’ Ik begin te springen, de cognac alle kanten
op slingerend, terwijl ik met bolle wangen de teer uit m'n longen blaas. Ik begin de
geest te krijgen. ‘Ik, pa, ik ben de wervelwind! Hahaha!’
Er heeft zich een belangrijk inzicht in mij ontwikkeld en dat is dat God niet Goed
is. God is niet Goed. Ellende is willekeurig, erachter gaat geen rechtvaardige logica
schuil whatsoever, zo zeker als dat twee maal twee vier is. Pa is onderdeel van m'n
bewijsvoering. Heeft ooit iemand op deze hele aarde gewild dat hij nu dood op fuckin'
Rhijnhof ligt? Rust hij nu in vrede? Pa is dood, hoe rustig het hier ook is, hij merkt
er geen reet van. En ‘in vrede’? Toen-ie dood ging, was zijn laatste rochelende woord
‘godverdomme!’
Het is geel en je kunt erop staan? Een intercity, nee, die is ook blauw sufferd,
bovendien is iemand die ik via via kende eraf gepleurd. Dood. Treinsurfen heet dat.
Het is een kuiken, lullo, zo'n dingetje wiens moeder op cadmiumvrije batterijen
logeert!
Goed, ik ben de beroerdste niet, de ongelovigen moeten tegemoet getreden worden
met geduld en begrip: stel hè, stel ik zit fout, stel dat er rechtvaardige logica schuilgaat
achter Gods handelen, achter de ellende die Hij uit Zijn Hoge Hoed tovert. De
christenen (tegen wie ik niets heb) zeggen dan: de wegen Gods zijn ondoorgrondelijk.
Dat kan. Maar, luidt mijn repliek, maar zijn wij dan geen zelfbewuste, voelende,
denkende wezens? Wordt ons dan geen inzicht in Zijn raadselachtige rechtvaardige
logica gegund? Wordt ons die mate van onzelfstandigheid, die mate van onvrijheid
toebedeeld, dat wij niet mogen begrijpen waarom er met ons wordt gesold, zoals er
met ons gesold wordt? Bestaat daaruit Zijn Goedheid? In Zijn Gezicht spugen moeten
wij Hem, ons bevrijden van Zijn heerschappij, zo absoluut, dat de Zonnekoning er
een keffertje met een rood strikje bij was.
‘Pa!’ roep ik, behoorlijk aangeschoten, want zoveel kreeg die dooie ook weer niet
van de cognac. ‘Pa! Ik ben de wervelwind. Kijk maar uit God, woede is sterker dan
Goedheid. Ik ben de wervelwind en blaas je zo omver!’
Even over vieren komen er twee kerels in overall naar me toe. Kutbegraafplaats
sluit, meneer, zoudt u hem van het terrein af willen peren? Hoe komt al dat glas er
nou, meneer? Gun je je nabestaanden geen bezoekje, wil je rustig om het hoekje?
Laat je dan begraven op begraafplaats Rhijnhof te Leiden! Elke dag één uur voor het
einde van de werkdag reeds gesloten! En in verband met de zondagsrust: op de dag
des Heren slechts geopend tussen twaalf en vier! Ik ben zo dronken als de pest, en
de pest is dronken, dat kan ik je wel vertellen: de pest is dronken, evenals de tyfus
en de tering, en de kutkanker van me pa, die in z'n longen zat. Op weg naar de fiets
draai ik me een shaggie driekwart zware Javaanse Jongens, want de wegen 's mensen
zijn nog ondoorgrondelijker dan die van Onze Lieve Heer.
In mijn hoofd is het alle kleuren. Pastel.
Zeg, vriend, ga maar even, eet iets of zo, of misschien heb je wel een vriendin
waar je lekker tegenaan kan liggen, mee op de bank gaat teevee kijken. Je begrijpt
het wel, hoop ik.
Jeroen Overduin
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Verteltechnieken in film tussen Hollywood en arthouse

Brad Pitt en Edward Norton in Fight Club

Poster Pulp Fiction

Poster The Blair Witch Project
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Er bevinden zich minstens vijftig slechteriken in een gebied van hooguit één vierkante
kilometer. In dit gebied worden onschuldige (liefst Amerikaanse) burgers
vastgehouden en snode plannen voor het verstoren van de wereldvrede uitgebroed.
De held vertrekt zonder te aarzelen in de richting van het onheil. Door een geval van
domme pech wordt hij door de vijand gevangen genomen en op gruwelijke wijze
gemarteld. De held heeft echter een abonnement bij de plaatselijke sportschool en,
zo wordt in een introductiescène aan het begin van de film duidelijk gemaakt, hij is
al sinds zijn achttiende als geheim wapen ingezet om in zijn eentje hele hordes
terroristen, communisten en ander uitschot uit te moorden om zo de wereld een betere
plaats te maken. Het is dus een kwestie van tijd voor hij weet te ontsnappen en
gewapend met slechts een fors uitgevallen aardappelschilmesje ook hier orde op
zaken weet te stellen. De onschuldigen worden bevrijd en de slechteriken worden
uitgemoord of gevangen genomen. Misschien dat de held nog een knipoog ontvangt
van een vrouwelijke onschuldige, maar daarna is het toch echt tijd voor hem om als
een soort derderangs variant op de ‘poor, lonesome cowboy’ Lucky Luke weer te
vertrekken naar de volgende situatie waar zijn spierbundels hard nodig zijn.
Het verhaal hierboven zou halverwege de jaren 80 nog worden gezien als een
prima synopsis voor een filmproductie. Als het verhaal op de juiste wijze zou worden
gebruikt als vehikel voor een op dat moment populaire spierbundel en voorzien van
de nodige spectaculaire speciale effecten en de nodige promotie dan zou het behalen
van blockbuster-status binnen handbereik zijn. Deze trend is echter (voorlopig)
voorbij. In Hollywood worden steeds minder van dit soort films geproduceerd en de
kans dat een dergelijke film een succes wordt is flink kleiner geworden.
Natuurlijk zijn er nog steeds actiefilms waarvan je 99% alweer helemaal vergeten
bent op het moment dat de credits over het scherm rollen. Het gaat echter goed met
films die niet helemaal zijn opgebouwd volgens de regels van de klassieke
Hollywood-cinema. Dat zijn dan niet zozeer de films uit het Europese filmhuis-circuit
maar vooral ook een aantal opvallende films uit de hoek van Amerikaanse independent
cinema en uit Hollywood zelf. Films zoals Fight Club, Pulp Fiction, Eyes Wide Shut,
Magnolia en The Blair Witch Project weten een brug te slaan tussen arthouse en
Hollywood-cinema. Het is interessant hoe deze films deze twee vormen van film
weten te combineren en liefhebbers van beiden aan te spreken. Er zit iets in deze
films dat iedereen aanspreekt, of verschillende personen worden aangesproken door
verschillende kanten van deze films.

Vorm en inhoud
Dit laatste is volgens mij aan de hand. In dit geval is het onderscheid tussen de vorm
en de inhoud van de film belangrijk. Vorm en inhoud kunnen elkaar ondersteunen,
maar natuurlijk ook tegenspreken. Als je een film maakt over drugsgebruik kun je
bijvoorbeeld kiezen voor een vorm zoals die van Trainspotting, waarin je via een
voice-over geweldige teksten hoort over hoe drugs beter zijn dan het beste orgasme
terwijl de personages eruit zien alsof een goede nacht slaap, een douche en een kop
koffie het allerbeste is wat ze op dat moment zou kunnen overkomen. Je kunt echter
ook voor een aanpak zoals die van Fear and Loathing in Las Vegas kiezen, waarin
over de exacte uitwerking van drugs weinig wordt gesproken maar de beelden een

Passionate. Jaargang 7

kleurrijke, fantastische en bizarre visie op de gevolgen van het drugsgebruik van de
personages geven.
Alles is al een keer gedaan. Daar kun je achteraan roepen ‘maar niet door ons’, maar
ook ‘maar nog niet op deze manier’, en een nieuwe versie presenteren van een oud
gegeven. Als je met dit idee iets produceert, of het nu een film, een boek, een plaat
of iets anders is, dan wordt automatisch de vorm belangrijker dan de inhoud. De
inhoud van je verhaal is deels al bekend, belangrijker is hóe je het vertelt.
Deze instelling herkennen we bijvoorbeeld in het theater waar het al sinds de
oudheid geaccepteerd is om steeds weer een nieuwe interpretatie van een klassiek
stuk te geven. Verhalen als die van Hamlet, Faust of Koning Oidipoes zijn zo tijdloos
en veelzijdig dat elke generatie er weer nieuwe versies van produceert. Theatermakers
gebruiken dit soort stukken om er commentaar mee te geven op de tijd waarin wij
leven, of ze willen het oude verhaal opnieuw vertellen maar dan op hun eigen manier.
In een tijd van een eindeloze stroom televisiekanalen, bioscoopfilms, video's,
toneelstukken, cd's, tijdschriften, websites, computerspelletjes, etcetera worden we
overspoeld door een enorme hoeveelheid informatie. Alles is niet alleen al een keer
gedaan, alles is al minstens honderdvijftig keer goed gedaan, driehonderd keer mislukt
en zevenhonderdvijftig keer geprobeerd maar opgegeven. Het wordt steeds moeilijker
om iets te maken wat echt opvalt.
Geniale boeken belanden bij De Slegte omdat de kaft er niet uitziet en de uitgever
voor de promotie en marketing slechts een klein budget beschikbaar stelt.
Tegelijkertijd kan een middelmatig boek opeens een bestseller worden als iemand
van de redactie van bijvoorbeeld een Vijf Uur Show het grappig vindt en er een item
aan wordt gewijd. Maar zelfs dat is geen garantie voor succes. Steeds meer mensen
proberen zich te onderscheiden door te shockeren, of door mee te doen aan de
onophoudelijke wedloop om betere, grotere, mooiere, leukere producten met als
gevolg dat de moderne mens geheel is afgestompt en nergens meer van opkijkt.

Pulp Fiction
Het idee dat vorm belangrijker kan zijn dan inhoud is dus niet nieuw maar wel erg
belangrijk in deze tijd. Dit is iets wat we kunnen herkennen in bijvoorbeeld Pulp
Fiction en Fight Club. Als je alleen naar het basisgegeven van deze films kijkt dan
wordt niet meteen duidelijk wat er bijzonder aan is. Pulp Fiction is vooral een
gangsterfilm met sterke invloeden van de duistere criminele verhalen zoals die in de
jaren 30 en 40 werden verteld in lectuur en film.
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Deze invloed wordt duidelijk aangegeven: niet alleen in de film zelf maar ook in de
grafische vormgeving (het affiche in de vorm van een reclameposter voor een
pulp-boek) en in een citaat waar de officiële uitgave van het Pulp Fiction script mee
begint (een definitie van pulp als ‘a magazine or book containing lurid subject matter
and being characteristically printed on rough, unfinished paper’).
Dit is echter niet het enige wat opvalt bij het bekijken van Pulp Fiction. De film
is bijzonder door de onconventionele tijdsstructuur en de onmiskenbare stijl van
regisseur en scenarioschrijver Quentin Tarantino. Hij laat sommige gebeurtenissen
meerdere keren zien vanuit verschillende perspectieven en hij heeft de scènes in een
niet-chronologische volgorde geplaatst, zonder de aanwijzingen te geven waar het
publiek normaalgesproken flashbacks en flashforwards aan herkent. De stijl van
Quentin Tarantino is veel meer dan alleen de stijl van het pulp genre. Hij vertaalt
deze stijl niet alleen naar de jaren 90 maar voegt er ook het nodige aan toe. Tarantino
is een kenner van de popcultuur en hij schaamt zich er niet voor om overal die dingen
van te ‘lenen’ die hij kan gebruiken. Het resultaat is een uitgebreide bloemlezing uit
onze (pop)cultuur: de hoofdpersonages spreken net zo makkelijk over verschillende
soorten hamburgers als over Bijbelteksten.
Tarantino is een verteller die aan Pulp Fiction een duidelijke meerwaarde geeft
door de manier waarop hij het verhaal vertelt. Hij maakt expliciet en bewust gebruik
van zaken die al veel vaker gebruikt zijn: zijn eigen stijl wordt gekenmerkt door de
nieuwe combinaties die hij met dit bronmateriaal maakt.
Het resultaat is een film waarin een groot aantal invloeden te herkennen valt maar
die als geheel niet precies in een categorie te plaatsen is. Met de aanduiding
‘gangsterfilm’ is nog maar één kant van Pulp Fiction beschreven.
Met deze veelzijdigheid overbrugt Pulp Fiction de kloof tussen arthouse en
Hollywood-cinema. Hij is namelijk wel te bekijken als een normale gangsterfilm. Je
mist in dat geval een groot deel van de film omdat er nog veel meer in zit, maar het
kan wel. Tegelijkertijd biedt Pulp Fiction ook degenen die niet alleen maar een
gangsterfilm willen zien, iets om naar te kijken.
Het is misschien te zwart-wit gedacht om het publiek onder te verdelen in mensen
die plat vermaak willen en mensen die een intellectuele film willen zien. Maar het
is wel zo dat een film die deze twee uiterste types van bioscoopbezoekers aantrekt,
vooral mensen die zich tussen deze twee uitersten in bevinden (en dat zijn er veel)
aan zal spreken.

Fight Club
Fight Club weet op een zelfde manier als Pulp Fiction een groot publiek aan te
spreken. Er zit meer dan genoeg in deze film voor de mensen die komen voor een
actiefilm uit Hollywood. Dat Fight Club een moderne variant op het verhaal van Dr.
Jekyll en Mr. Hyde is en dat er op een originele manier met het medium film wordt
gespeeld is leuk om over na te denken, maar het is niet noodzakelijk om in Fight
Club een goede actiefilm te zien. De mensen die meer willen zullen wel geïnteresseerd
zijn in de manier waarop in Fight Club het verhaal wordt verteld en hoe de illusie
van de bioscoopervaring wordt verbroken.
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In de scène waarin hoofdpersoon Tyler Durden uitleg geeft over het projecteren
van films en vertelt waar de markering voor is die om de zoveel tijd in de bovenhoek
voorbijkomt, wijst hij zo'n markering aan in de film Fight Club zelf. Hierdoor lijkt
het alsof het fictieve personage Tyler Durden zich ervan bewust is dat hij zelf in een
film zit en door een publiek bekeken wordt. Aan de ene kant doorbreekt hij de grens
tussen de bioscoop en de film door het publiek rechtstreeks aan te spreken, en aan
de andere kant maakt hij die grens duidelijk door er op te wijzen dat hij in een film
zit. Hij geeft bovendien uitleg over het monteren van kleine fragmenten uit een andere
film in bioscoopfilms; we zien dit niet alleen gebeuren in de film die in Fight Club
vertoond wordt maar ook in Fight Club zelf. Het is natuurlijk een grappige practical
joke van de filmmakers, maar als je er meer achter wilt zoeken dan zie je hoe deze
film speelt met de grenzen van het medium film.
Het basisgegeven van Fight Club, het Dr. Jekyll en Mr. Hyde thema van twee
tegenovergestelde extreme persoonlijkheden die in de gedaante van één man
vertegenwoordigd zijn, kun je eveneens op meerdere manieren bekijken. In Fight
Club wordt dit verhaal op zo'n manier verteld dat tijdens de film geleidelijk aan
duidelijk wordt dat de twee hoofdpersonages een en dezelfde persoon zijn. Op het
moment dat je dit beseft vallen alle puzzelstukjes op zijn plaats en kun je met
terugwerkende kracht nadenken over allerlei momenten uit Fight Club, en over het
vraagstuk van de gespleten persoonlijkheid. Je kunt Fight Club echter ook alleen
bekijken als het verhaal van de saaie negen tot vijf kantoorslaaf Jack (zijn achternaam
wordt in de film niet genoemd) en de mysterieuze rebel Tyler Durden, en de
momenten waarop er wordt gesuggereerd dat Tyler en Jack één persoon zijn zien als
alleen de basis voor een paar erg sterke grappen, waaronder een aantal herhalingen
van gevechten tussen de twee waarin we nu echter Jack in zijn eentje, met zichzelf
zien vechten.
Ook in Fight Club zijn het dus de meerdere kanten van de film die hem in het
gebied tussen Hollywood en arthouse in plaatsen terwijl deze film in tegenstelling
tot Pulp Fiction wel een volwaardige Hollywood-productie is.

The Blair Witch Project
Een ander interessant geval is The Blair Witch Project. Deze low-budget productie
die relatief gezien de meeste winst ooit voor een film heeft behaald (als je de Blair
Witch rekensom voor Star Wars: The Phantom Menace maakt kom je op een bizar
bedrag uit), heeft een gigantische hype voor zichzelf gecreëerd, met name door het
gebruik van Internet. Op zichzelf is het een spannende thriller maar ook deze film
heeft veel meer in zich.
Wat meteen opvalt is de opzet van
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de film, die wordt gepresenteerd als een found footage documentaire. Het ‘gevonden’
filmmateriaal bestaat uit opnames gemaakt door drie filmstudenten. Zij zijn tijdens
het maken van een documentaire over de legende van de Blair Witch verdwenen in
de bosrijke omgeving van Burkittsville, Maryland. Aan de invloed van de heks van
Blair wordt een reeks werkelijke gebeurtenissen en bovennatuurlijke verschijnselen
toegeschreven die de inwoners van de streek in de bossen hebben waargenomen. De
sfeer van de film wordt vanaf het vrij luchtige begin steeds duisterder en grimmiger,
omdat de drie filmmakers langzamerhand het idee krijgen dat zij de volgende
slachtoffers worden van wie of wat het ook is dat door het bos spookt.
Je kunt de film niet alleen als een fictie-film over een documentaire bekijken maar
ook als een echte documentaire. De meeste mensen zullen aannemen dat het hier om
fictie gaat maar dit wordt door de makers niet bevestigd en zelfs tegengesproken in
de publiciteit die ze voor deze film gemaakt hebben. Je hoeft hier echter geen moment
over na te denken als je alleen een spannende film wilt zien. Ook bij deze film zijn
meerdere kanten aan te wijzen die de film aantrekkelijk maken voor een groter publiek
dan een film die voor een van deze kanten (het thriller-element, of de experimentele,
grenzen verkennende kant) kiest gedaan zou hebben.
In deze drie gevallen is het de inhoud (een gewelddadige gangsterfilm, een film over
straatgevechten, een thriller) die de populaire kant van de film vormt terwijl de vorm
(een bloemlezing uit de popcultuur met een aparte tijdsstructuur, een Dr. Jekyll en
Mr. Hyde motief vanuit het perspectief van de gespleten persoonlijkheid die met
grens tussen fictie en werkelijkheid speelt, een al dan niet echte found footage film
die diezelfde grens niet alleen aanwijst maar ook probeert te doorbreken) voor de
intellectueel uitdagende kant van de film zorgt.
Deze films vallen op door de vorm, door hoe ze hun verhaal vertellen, en trekken
zo de aandacht voor de gehele film. Bovendien combineren ze elementen van
Hollywood en van arthouse cinema. Het valt op dat de grens tussen deze twee
filmvormen aan het vervagen is door het verschijnen van steeds meer films die deze
combinatie maken. Dat dit een belangrijke trend is kun je niet alleen zien aan de
films zelf, maar bijvoorbeeld ook aan de recente koerswijziging van de Rotterdamse
bioscoop Cinerama, die van een bioscoop van de Pathé-keten is veranderd in een
filmhuis dat arthouse films vertoont op dezelfde schaal waarop voorheen typische
Hollywoodfilms werden vertoond. Blijkbaar heeft behalve een aantal filmmakers
ook het publiek geen boodschap aan de voorheen soms vrij strenge scheidslijn tussen
Hollywood en arthouse cinema.
Jorg Schellekens
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The American Dream
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Dexter Massuchets is dood. Ik ben blij voor hem. Vorige week kreeg ik het
overlijdensbericht van zijn broer, Hank. Van diens bestaan wist ik niet eens af. Hij
schijnt een slager te zijn in een gehucht nabij Phoenix. Inmiddels heeft hij me een
envelop gestuurd die Dexter voor me had klaargelegd. Er zat een boek in, Catcher
in the rye en een in plastic verpakte appeldonut. Verder bevatte het poststuk een
verfrommeld briefje waarop in een kinderlijk handschrift één zin was geschreven.
Het is me gelukt.
Massuchets was een zwerver die in de jaren tachtig en negentig met een plunjezak
op zijn rug door New York trok. Hij sliep buiten, op bankjes in parken, of in de
beschutting van portieken. Eten deed hij meestal in goedkope donutwinkels. Soms
verbleef hij een tijdje op dezelfde plek, zoals in The Wondermall, een groot overdekt
winkelcentrum waar hij een paar maanden lang iedere dag op een kleed voor de
Dunkin' Donuts zat. ‘Een dollar voor een oude strijder,’ riep hij altijd als hij aan het
bedelen was. Ondertussen rammelde hij dan met een paar centen in een plastic beker.
Ik ontmoette Dexter Massuchets in de zomer van 1996. Het was in de tijd dat ik
nog studeerde en deelnam aan een uitwisselingsproject met de New York University.

8 april
De eerste avond hier. Ik ben vanmiddag op de campus geweest, het is er duf. Ik heb
geen zin om met al die modelstudenten in een snikhete mensa te gaan eten. En dus
zit ik hier nu op een bankje in een bijna leeg winkelcentrum een Big Mac menu weg
te werken. Steeds meer lichten gaan uit. Ik erger me aan een liedje, ‘Prayer for the
dying’, een kleine dwerg staat het te zingen en hoopt er nog geld mee te verdienen
ook. Naast haar zit een wat oudere, gezette man in een legerpak op een kleedje met
een bakje muntgeld te rammelen. De Big Mac is taai, en de cola smaakt naar chloor.
Een hoog gegil, dan een zware stem die wat scheldwoorden roept. Iemand heeft
het geld van de zwerver gejat. De dwerg begint te janken. Ik vraag me af waarom,
want zij is niet beroofd. De oude man kijkt alleen een beetje beteuterd, hij zet een
pet op. Ik kijk naar mijn Big Mac. Dan loop ik naar de zwerver en geef hem de rest
van de hamburger. Even staart hij me verdwaasd aan, dan pakt hij het zonder me te
bedanken aan. Ik ga naast hem zitten op het kleed, ik ken nog niemand in New York.
Ik zou aan de universiteit een cursus volgen over de invloed van Anglosaksische
literatuur op de Westerse maatschappij. In de acht weken dat ik in New York verbleef,
heb ik misschien drie keer een collegezaal van binnen gezien. Meestal was ik te
vinden in de buurt van Massuchets. Hij probeerde me bij te brengen dat ik Japanners
en Koreanen uit moest schelden totdat ze vol gêne doorliepen. Massuchets was een
racist, spleetogen konden in zijn optiek onmogelijk iets goeds in de zin hebben.
Tijdens de oorlog in Vietnam hadden de strijders van de Vietcong hem drie tenen
en twee vingers ontnomen. Hij leerde me dat ik moest knokken voor mijn bestaan.
Niet moest afwachten totdat alles me aangewaaid kwam, maar overal zelf achteraan
moest gaan.
Overdag zat ik nooit in de nabije omgeving van Massuchets. Dat zou een derving
van zijn inkomsten hebben betekend. Ik hield me meestal op de achtergrond en
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schreef op wat hij meemaakte. Vaak was dat niets bijzonders, maar soms waren zijn
belevenissen verbijsterend. Ik leerde op die middagen in het winkelcentrum meer
over de Westerse maatschappij, dan ik in tien cursussen aan de universiteit zou
kunnen hebben opgestoken.

27 april
Het is 11 uur 's avonds. ‘Gooi die donut maar weg, we hebben iets lekkers voor je.’
Ik lig achter een pilaar, bijna in slaap. Gelach, vijf jongens staan om Massuchets
heen. ‘Drink dit es op man, een biertje, speciaal voor jou gemaakt.’ Geschaterlach,
ik kan de zwerver niet zien. ‘Ja goed zo, helemaal opdrinken hè, hoe smaakt dat.’
Een high five, een andere jongen rolt over de grond van plezier. Eentje met zwart
achterovergekamd haar is serieuzer. ‘Je hebt pis gedronken, klootzak. Pis! En je had
het niet eens door. Voor jou betaal ik nou mijn belasting.’ Hij haalt uit, de anderen
zwijgen nu. Massuchets kreunt wat, nog een schop en de groep loopt rustig weg.
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Ik heb een hekel aan de kneusjes die zichzelf tot de zogenaamde generatie nix rekenen.
Vooral in de buitenwijken van New York lopen veel rijkeluiskinderen die een keer
een boek van Bret Easton Ellis hebben doorgeworsteld en sindsdien denken dat het
trendy is om hulpeloze verschoppelingen in elkaar te trappen. In de tussentijd blijven
ze wel in driedelig pak naar hun werk gaan, of vreten ze thuis in de villa van hun
ouders de koelkast leeg. ze maar op het pad van The American Dream kunnen blijven.
Ze zijn te bang om hun eigen dromen te hebben, onzeker door het verdorven milieu
waarin ze zijn opgegroeid.
Massuchets dacht hier anders over. Hij was wel vaker slachtoffer van pesterijen
en hij zag dat als een soort taak. ‘New Yorkers zoeken bevestiging van hun hoge
maatschappelijke status, ik geef ze die,’ zo redeneerde hij altijd. De zwerver had de
tijd van zijn leven in de zomer van 1996. Overdag bedelde hij in het winkelcentrum
en nam hij alle denigrerende opmerkingen van voorbijgangers voor lief, op die van
Aziaten na natuurlijk. 's Avonds hield ik hem gezelschap. Dan at hij zijn favoriete
appeldonuts en vertelde hij me verhalen over de oorlog in Vietnam, of ik las hem
voor uit Catcher in the rye. Soms verwisselden we van kleren en ging hij in de
universiteitsbibliotheek zitten met het boek voor zijn neus. Hij vond het fantastisch
als mensen dachten dat hij kon lezen en gestudeerd had.
Maar aan alles komt een einde en op 4 juni kwam er een politieagent naar Massuchets
toe. Winkeliers hadden geklaagd over de aanwezigheid van de zwerver in het
winkelcentrum. Hij moest er binnen een week vertrokken zijn. En op dat moment
kwam bij mij het idiote idee op om die handtekeningenactie te houden.
Aan New Yorkers vragen of ze hun naam willen verbinden aan een zwerver, is
hetzelfde als aan een 6-jarig kind vragen of die zin heeft om te gaan slapen. ‘O, staat
u hier altijd... nou ik heb u nog nooit gezien hoor,’ was denk ik de meest voorkomende
reactie. ‘Ik ken u niet, sorry,’ een goede tweede. Dexter mag blijven, hadden de
bezoekers van het winkelcentrum in mijn fantasie op de handtekeningenlijst
geschreven. Dexter mag oprotten, en nog liever vandaag dan morgen, dat was wat
ze in de werkelijkheid lieten blijken. Aan de maatschappelijke functie die Massuchets
zichzelf had toebedacht, bleek in ieder geval niemand waarde te hechten.
Ontredderd zat hij aan het einde van de dag tegenover me een appeldonut te eten
in Dunkin' Donuts. Hij moest nadenken zei hij, over de toekomst. Ik kon aan hem
zien dat hij kwaad was, op iedereen die in het winkelcentrum liep. Het was een pure,
ongecompliceerde woede, even ongecompliceerd als zijn afkeer van alles wat
Aziatisch was.

5 juni
Massuchets heeft me gevraagd om vandaag niet in zijn buurt te komen. Natuurlijk
ben ik er, hij staat op zijn vertrouwde plaats, op het kleed voor de Dunkin' Donuts.
Een uur lang kijk ik naar hem, als altijd, niets bijzonders, alleen ziet hij me niet. Ik
ga een cola halen, aan de chloorsmaak ben ik inmiddels gewend geraakt.
‘Wat mag het zijn,’ vraagt de bediende. ‘Een co...’ gegil van buiten. Geschreeuw,
stem van Massuchets. Vuurwerk... nee schoten natuurlijk. Buiten staat de zwerver,
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met een automatisch pistool zwaait hij om zich heen, wanhopig gezicht. Zet de loop
tegen zijn hoofd...aarzelt... laat het vallen en gaat op het kleed zitten. Er liggen een
paar mensen op de grond.
‘Zwerver doodt vier voorbijgangers met pistool’, kopte de regionale krant de volgende
dag. Alle gesprekken gingen over de zwerver uit het winkelcentrum en iedereen kon
zich plotseling herinneren hem in het voorbijgaan wel eens te hebben gezien.
Ik zag Dexter Massuchets nog één keer, bijna een jaar later, in de federale gevangenis
van New York. Hij zat achter een glazen plaat en ik moest via een telefoon met hem
communiceren. Het viel me op dat hij buitensporig dik was geworden. Hij had een
pafferig en opgezwollen gezicht gekregen en zijn ogen waren maar gedeeltelijk te
zien, omdat er vetkwabben voor hingen. Ondanks het feit dat hij de buitenwereld
voor de rest van zijn leven door een tralieraampje moest bekijken, was hij opgewekt.
Hij vertelde me dat hij baantje had in de bakkerij van de gevangenis.
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Maar het eerste wat ik wilde weten, was waarom hij zichzelf niet van kant had
gemaakt na zijn schietpartij. Massuchets legde me uit dat hij eigenlijk in Vietnam
had willen sterven, voor zijn vaderland. Na de handtekeningenactie was hij verward
geweest. Maar op het moment dat hij het pistool tegen zijn hoofd zette, had hij zich
gerealiseerd dat hij nog niet dood wilde. In de gevangenis was hij bij zichzelf te rade
gegaan. Er was in ieder geval nog één ding waarvoor hij wilde blijven leven. Wat
dat precies was kon hij me niet vertellen, omdat er bewakers meeluisterden. Wel
vertrouwde hij me toe dat het zijn droom was om er uiteindelijk voor te sterven, al
wist hij niet of dat ook werkelijk zou lukken.
In eerste instantie wist ik absoluut niet waar Massuchets het over had. Ik kon me niet
voorstellen dat iemand achter de muren van een gevangenis de zin van het leven
vond. Het enige wat ik kon bedenken was de bijbel, maar het leek me sterk dat hij
daar zijn toevlucht toe had genomen. De zwerver had God in mijn bijzijn al honderden
malen vervloekt.
Na vijf minuten kwam er een seintje van een bewaker dat we het gesprek moesten
beëindigen. Ik legde de hoorn op de haak en schoof mijn stoel naar achter. Massuchets
deed hetzelfde. Bij het opstaan zag ik dat hij een afgekloven restje van een appeldonut
in zijn hand hield. ‘Alles is gratis in die bakkerij,’ vertrouwde hij me grijnzend toe
terwijl hij het in zijn mond stak. Ik keek naar zijn buik, die was uitgezet tot het
formaat van een skippybal, en vroeg me af hoe dik iemand eigenlijk kon worden.
Op dat moment begon het me te dagen. ‘Eet smakelijk.’ Ik gaf hem een bemoedigende
blik en stak mijn duim op. Hij slikte zijn hap door.
De droom van Dexter Massuchets is nu uitgekomen. Het kon hem niets schelen
wat de maatschappij van hem dacht, hij verwezenlijkte zijn eigen ideaal. En als een
eenzame zwerver het kon, dan is er misschien zelfs hoop voor een generatie die
zichzelf tot nix in staat acht. Zet hem op jongens!
Dennis Rijnvis
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De sleutel tot Slot
Praten met Pauline Slot (1960) is als het lezen van haar tweede boek, Blauwbaard.
Je voelt dat er van alles onder de enigszins koele oppervlakte zit. Maar ze blijft
afstand bewaren, schreef het vakblad voor lezeressen Libelle begin dit jaar (8-2000).
Het interview sprak boekdelen:
‘Een belangrijk thema in Blauwbaard is het verzwijgen van gebeurtenissen in de
familie. Is dat een confrontatie met je eigen jeugd?’
Slot (aarzelend): ‘Ik kom uit een keurig gezin.’
‘Een warm nest?’
Slot: ‘Eh...’
‘In Zuiderkruis en Blauwbaard komen vreselijke moeders voor. Onbereikbaar,
manipulerend, afstandelijk,’ prikkelde het vakblad voor gevorderde lezeressen Opzij
in februari.
Slot: ‘zijn fantasiemoeders [...] die pakten nu eenmaal zo uit.’
Het vakblad voor elegante lezeressen Elegance in maart:
‘Wanneer haar [...] gevraagd wordt naar het gezin waaruit ze komt, doet Slot haar
achternaam even eer aan. Vriendelijk maar beslist stelt ze de onwetendheid van lezers
omtrent haar achtergronden zo te willen houden.’
Slot is gesloten, kun je veilig stellen. Geen zuiderkruisverhoor of blauwbaard kan
haar ertoe bewegen iets over haar achtergronden te onthullen. Toch vindt zij de vraag
naar haar particuliere leven relevant. In het vakblad voor gevorderde lezeressen en
beginnende schrijfsters Surplus (14-2-2000) verklaarde zij althans:
‘Een goede biografie kan de weg naar het werk van de schrijver zijn. Mensen
willen op een gegeven moment meer weten van de schrijver.’
Maar waarom zwijgt zij dan? Verlegenheid? Schaamte? Angst? Paniek? Waarvoor?
Waardoor? Haar jeugd? Slecht? Te vreselijk voor
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woorden? Vragen, vragen, vragen. Die Slot bijkans voor retorisch houdt. Maar dat
is uitgesloten.
‘Pauline Slot promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op retorische vragen
in discussies. Zij publiceerde daarnaast over indirect taalgebruik, ironie en
schrijfonderwijs.’
Dit staat te lezen op het achterplat van haar eerste boek, dat niet, zoals Libelle
abusievelijk suggereerde de debuutroman Zuiderkruis is, maar een verhandeling over
retorische vragen in alledaags taalgebruik, getiteld: Vroeg ik jou wat?
Vroeg ik jou wat? verscheen in 1995 bij uitgeverij Contact, die het als volgt
aanprees:
‘Aan de hand van voorbeelden uit kranten, tijdschriften, films, poëzie, comedyseries
en discussieprogramma's wordt de werking van retorische vragen van alle kanten
belicht.’
Interessant. Want alleen al de krant die je leest zegt veel over wie je bent, nietwaar.
Slot leest: De Volkskrant, het NRC Handelsblad, The Times en The Guardian. Maar
ook De Telegraaf.
Tijdschriften: Elsevier, Vrij Nederland, Opzij, Rails, de VPRO-gids, de Nieuwe
Revu en Privé.
Verknipt? Laten we het er maar op houden dat Slot een brede belangstelling heeft.
Dit blijkt ook uit de overige bronnen, waarvan de meest in het oog springende
‘mijn Canadese vriendin’ is. Het voorbeeld:
‘Mijn Canadese vriendin vond de volgende Nederlandse uitdrukking bijzonder
onsmakelijk, omdat zij het beeld aanvankelijk heel letterlijk voor zich zag: “Ze zitten
op dat kantoor de hele dag uit hun neus te eten.” Ik zag op mijn beurt een walgelijk
tafereel voor mij toen ik voor het eerst de volgende uitdrukking hoorde: “Now the
shit will hit the fan!”’
Leuk, een schuine bak. Maar: géén retorische vraag. Ook de andere voorbeelden
in Vroeg ik jou wat? wijken opvallend af van het eigenlijke onderwerp. Een voorbeeld:
‘Ronduit onlogisch zou het zijn dat eenoudergezinnen wel mogen adopteren, maar
homoseksuele paren niet. Immers, wat hebben twee adoptieouders van hetzelfde
geslacht nu juist gemeen met eenoudergezinnen?’
Dit voorbeeld bevat weliswaar een retorische vraag, maar het is toch in de eerste
plaats een stelling waarvan de ínhoud de aandacht trekt en niet de vorm. Als voorbeeld
is het daarom ongeschikt. Nog zo'n misser:
‘Is de minister even bezorgd over de identiteitscrisis van een homoseksueel kind
dat in een heteroseksueel gezin is geplaatst?’
Een bezorgde minister, homoseksuele kinderen met identiteitsproblemen, een
heteroseksueel gezin... Wie heeft er nog oog voor een retorische vraag? De vraag
die zich hier opdringt is: Waarom kiest een taalkundige zulke controversiële
voorbeelden?
Ik heb hier over nagedacht en ben tot de volgende theorie gekomen: (1) Slot is
zélf een homoseksueel kind in een heteroseksueel gezin geweest. (2) Is hierdoor in
een identiteitscrisis geraakt. (3) Is hier zo goed en zo kwaad als het ging uitgehaald
door haar Canadese vriendin. (4) Vierde haar coming-out in dit boek. (5) En tot slot:
het verleden blijft pijnlijk en kan maar het beste opgeborgen blijven in een schimmig
bovenkamertje. Maar nadere bestudering van Vroeg ik jou wat? zal ongetwijfeld nog
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van alles aan het licht brengen. Omdat Slots linguïstische werk even weinig met de
taal van doen heeft als haar romans met literatuur?
Frans H. Venema
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Grieten & Zeebrasem
Een fragment uit de roman Passie en Lef
Het schemerde al toen ik café Annie binnenkwam. Het was zaterdag en dan was het
er altijd druk. Vaste klanten waren er dan minder. Op zaterdagavond rook het een
beetje naar overmoed, verbeelding en wansmaak en daar hielden de meeste vaste
klanten niet van.
Henkie Toupet en lamme Frans waren er wel, die waren er altijd.
Harm zat achterin aan een tafeltje met twee jonge vrouwen te praten. Ik bleef van
een afstand staan kijken hoe hij dat deed. Hij was goed met vrouwen. Ik begreep
vaak niet hoe hij dat allemaal voor elkaar kreeg. Waarschijnlijk kende hij de vrouwen
niet en was hij er gewoon bij gaan zitten. Hij was daar beter in dan ik.
Zo te zien was hij goed op dreef. Wat hij vertelde was blijkbaar erg grappig, want
de vrouwen sloegen zich op de knieën van plezier. Ik wist niet waar hij het over had.
Misschien vertelde hij weer eens het verhaal over Napels, waar hij een autoradio
gekocht dacht te hebben, maar bij aankomst in het hotel een steen aantrof in een
keurig verpakte doos. Waarna hij de rosse buurt in was getrokken en in bed belandde
met een prostituee die hem almaar vroeg haar via de achterdeur te nemen. Waarop
hij zei dat hij liever de vooringang nam. Waarna bleek dat die er niet was. Het was
een verhaal dat het altijd goed deed, vooral als het laat was en iedereen wat had
gedronken. En het was duidelijk dat de vrouwen al wat op hadden.
Een van hen liet twee keer achter elkaar haar sigaret vallen en moest ook daar
weer vreselijk om lachen. De andere vrouw steunde op Harms arm.
Ik liep naar de tafel. Ook Harm had al het een en ander gedronken. Voordat ik iets
kon zeggen, sloeg hij zijn armen om mij heen en kuste mij op beide wangen. Daarna
stelde hij mij voor aan de vrouwen.
De vrouw die zojuist twee keer haar sigaret had laten vallen, heette Katja. De
andere vrouw stelde zich voor met Trees. Ik ging zitten en keek Katja aan. Ze
glimlachte en ik glimlachte terug.
‘Eigenlijk heet ik Katharina,’ zei ze, ‘maar dat klinkt zo truttig.’
‘Maarten,’ zei ik, ‘verder niets, alleen maar Maarten.’
‘Jij bent die schrijver hè?’ zei ze, ‘Harm heeft mij verteld dat je een geweldig boek
hebt geschreven.’
Ik knikte om aan te geven dat ik die schrijver was.
‘Je lijkt me enorm depressief, maar dat hoort natuurlijk zo als je schrijver bent.’
Ik wist niet wat ik daar op moest zeggen.
Er klonk applaus. Lamme Frans was op de bar geklommen en zong uit volle borst
een lied over een vader die er hevig aan twijfelde of zijn zoon nu van hem was of
door de melkboer was verwekt. Het moest een bekend lied zijn, het hele café brulde
het refrein mee. Want telkens als ik naar mijn jongen kijk/word ik door twijfel
overmand/dat hoofd, het is een baviaan gelijk/voorwaar, het is een rare klant. Trees
had bier besteld en wilde een toost uitbrengen op de vriendschap.
Frans, enigszins overmoedig geworden door het plotselinge succes, wilde een
tweede lied inzetten, maar werd door de barman vriendelijk doch beslist naar zijn
kruk verwezen. ‘Mensen, verbeeld je maar niks, het kan zo weer over zijn,’ zei hij
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en begon daarna op verongelijkte toon voor zich uit te mompelen. Katja lachte weer
naar mij. Ik probeerde terug te lachen, maar ik geloof niet dat ik daar goed in slaagde.
‘Niet zo treuren hoor,’ zei ze, ‘treuren is voor tante Geepie.’
Ik vroeg wie tante Geepie was.
‘Nou, dat weet ik niet, maar dat zegt mijn tante altijd, treuren is voor tante Geepie.’
‘Heet je tante zo?’ vroeg ik.
‘Hoe bedoel je?’
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‘Heet je tante Geepie?’
Ze proestte het uit. ‘Nee joh, gekkie. Ik weet niet waar het vandaan komt. Misschien
was het iemand uit de buurt die altijd treurig was en Geepie heette.’
Ik knikte maar weer eens. Dat deed ik meestal als ik niet wist wat ik moest zeggen.
Wie knikte zat bijna altijd goed, kon in ieder geval weinig fout doen.
‘Ik heb honger,’ zei ze en keek mij aan alsof ze verwachtte dat ik direct op zou
staan om iets te eten te halen. Ik zei dat ik ook wel wat lustte en dat ik een goed
visrestaurant wist waar ze 's nachts heerlijke schotels serveerden.
‘Zie je wel dat je vrolijk kunt zijn,’ zei ze en kneep in mijn arm.
‘Ik ben niet vrolijk,’ zei ik, ‘maar ik wil wel wat eten.’
‘Wie wil eten is vrolijk,’ besloot ze en trok haar jas aan. Harm en Trees waren
druk in gesprek geraakt en gingen niet mee. Katja en Trees smoesden nog enkele
onverstaanbare zinnen en kusten elkaar daarna op de mond.
‘Nou doei,’ riep Katja nog toen we al bijna bij de uitgang van het café waren.
Buiten gaf ze mij een arm en zei: ‘Zeg jij maar hoe we moeten lopen.’
Het viel mij nu pas op hoe elegant ze was. En hoe lang, ze stak minstens een kop
boven mij uit. Haar benen waren mij bij elke pas net iets voor, zodat ik moeite had
haar bij te houden.
‘Wie had dat gedacht, dat ik nog eens op stap zou gaan met een schrijver,’ zei ze
toen we al een paar minuten zwijgend naast elkaar hadden gelopen.
‘Zo bijzonder is dat niet,’ antwoordde ik, ‘je zal zien dat er nauwelijks verschil is
tussen mij en een slager of een, eh, timmerman.’ Ergens hoopte ik dat ze dat verschil
wel zou zien, maar dat zei ik niet.
Katja lachte naar mij en kneep weer in mijn arm. ‘Je bent een fantast, tenminste
dat hoop ik,’ zei ze.
‘Waarom hoop je dat?’
‘Omdat ik van fantasten hou. Het leven is al saai genoeg zoals het is.’
‘Dat is waar,’ zei ik en maakte een soort dubbele pas om haar bij te houden.
‘Het moet natuurlijk niet te ver gaan met die fantasie,’ ging ze verder.
Ik vroeg haar of het wel eens te ver was gegaan.
Ze keek mij onderzoekend aan en zei toen: ‘Dat dacht ik wel, dat kan je wel zeggen
ja. Ik heb eens twee jaar verkering gehad met iemand die zijn hele leven verzonnen
had.’
Het klonk treurig, maar ik schoot in de lach. Ik kon er echt niets aan doen.
‘Het is helemaal niet zo leuk als je denkt,’ zei ze zonder boos te worden. ‘Het was
heel triest, zijn hele leven was een leugen. Zijn baan, zijn achtergrond, familie, waar
hij was opgegroeid, het was allemaal fantasie. Toen ik hem voor het eerst ontmoette
had ik niets in de gaten. Dat was tijdens een feestje van een vriendin. Ik vond hem
knap en vreselijk charmant, echt een man van de wereld. Hij kon overal over
meepraten. Ik was meteen verkocht.
‘Later heb ik mij wel afgevraagd hoe het kon dat ik niets aan hem gemerkt heb,
maar toen had ik niets in de gaten. In het begin vond ik het vreemd dat ik zijn familie
nooit zag, maar op de een of andere manier raakte ik daaraan gewend. Dat kwam
ook door de verklaringen die hij overal voor had. Zijn ouders waren gescheiden toen
hij zelf nog heel jong was. Zijn vader was hertrouwd en woonde al vijftien jaar in
Amerika. Met zijn moeder, die ook ergens in het buitenland woonde, had hij geen
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contact meer. Broers en zussen had hij niet, zei hij. Ik geloofde gewoon alles wat die
man zei. En niet alleen ik, iedereen geloofde hem.
‘Met zijn werk was het net zo, hij kon het zo vertellen dat je er niet precies achter
kwam wat hij deed, maar dat het ergens wel goed zat. Het was iets heel moeilijks,
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onderzoek naar ruimtevaart of zo. Met veel wiskunde. Daar had hij echt heel veel
verstand van, want hij gaf regelmatig bijles aan kinderen van vrienden.
‘Het duurde wel een jaar voordat bepaalde dingen mij gingen opvallen. Zo kwamen
we bijvoorbeeld nooit collega's tegen. Als ik daar over begon of bijvoorbeeld naar
de naam van het bedrijf vroeg, kwam er altijd een vaag antwoord. Dan zei hij dat het
geen echt bedrijf was, maar meer iets dat tussen een universiteit, de overheid en het
bedrijfsleven in zat. Of hij zei: “Ach schat, het is werk, daar moet je niet over praten.
Laten we in de stad gaan eten.” Dan streelde hij over mijn rug en kuste mij in mijn
nek. Ook gaf hij vaak dure cadeaus. “Zomaar,” zei hij dan, “omdat ik van je hou.”
Op zulke momenten werd ik helemaal week. Ja, hij wist beslist hoe je een vrouw
moest inpakken.’
Ik meende een groot verlangen in haar stem te horen nu ze aan de liefkozingen
van haar vroegere vriend dacht.
Het restaurant zat vol. Het was een geluk dat er net een tafeltje vrij kwam toen we
binnenkwamen. De ober, een kleine magere man met een nerveus dribbelpasje,
ruimde onze tafel af en zei dat hij zo terug kwam om de kaart te brengen.
‘Hoe ging het verder?’ vroeg ik.
Ze zuchtte diep, alsof ze eigenlijk geen zin had om er nog langer over te praten.
‘Op een dag kwam alles bij toeval uit. De auto waarmee hij naar zijn werk ging wilde
niet starten en daarom ging hij met de trein. Ik zie hem nog lopen met zijn
diplomatenkoffertje. Meestal stond ik voor het raam om hem uit te zwaaien. Trots
als een pauw, niemand anders in de straat had een vriend die ruimtevaartonderzoek
deed.
‘Die middag ging de telefoon. Iemand van de politie vertelde dat hij was aangereden
in Scheveningen en naar het ziekenhuis in Den Haag was gebracht. Ik begreep het
niet, in Scheveningen werd naar mijn weten geen onderzoek verricht naar ruimtevaart.
Toen ik hem in het ziekenhuis opzocht, heeft hij mij alles verteld. Het
diplomatenkoffertje waar hij 's morgens mee wegging was altijd leeg. Er was geen
sprake van onderzoek of ruimtevaart. Hij kwam uit een rijke bankiersfamilie, ik zal
de naam maar niet noemen. Hij kreeg een flinke maandelijkse toelage waar hij riant
van kon leven.
Al twee jaar reed hij naar Scheveningen, daar had hij een hotelkamer gehuurd met
uitzicht op zee. Ik geloof niet dat hij daar andere vrouwen ontving, daar was het hem
niet om te doen. Hij zat daar gewoon hele dagen te lezen en 's middags maakte hij
een wandeling langs het strand.’
‘Een verzonnen leven is beter dan geen leven,’ zei ik.
Ze ging er niet op in, maar zei: ‘Ik heb hem gezegd dat hij zijn spullen kon komen
ophalen zodra hij weer op de been was. Dat ik iemand die zijn leven verzon niet kon
vertrouwen en niet wist wat zijn gevoelens voor mij waren. Misschien waren die ook
wel verzonnen.’
Ik had honger. De ober kwam naar onze tafel en zei dat alle menukaarten in gebruik
waren. Hij begon uit zijn hoofd alle gerechten op te noemen. Dat was knap, want het
waren er nogal wat. Het had alleen niet veel zin. Na een halve minuut waren we al
weer vergeten met welke gerechten hij was begonnen. Daarom zei ik op een
willekeurig moment: ‘Ja, doet u dat maar.’ Katja nam hetzelfde.
‘Twee maal griet met zuring,’ zei de ober terwijl hij de bestelling noteerde. ‘Wilt
u er wijn bij?’
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‘Doet u maar een fles witte wijn,’ zei ik, ‘er gaat niets boven een paar lekkere
grieten en wijn.’ De ober moest hier niet om lachen. Of hij had de grap niet begrepen.
Het was ook geen sterke grap.
Katja praatte honderduit, ze was echt op gang gekomen door dat rare liefdesverhaal.
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Ik vond het alleen jammer dat haar verhalen minder interessant werden. Ze vertelde
nu over haar collega's op het werk.
Ze werkte bij een bank. Er was een collega die bijzonder in haar geïnteresseerd
was. ‘Ik heb nu al een paar keer gezegd: “Stop met die attenties George, het wordt
gênant,” maar hij luistert niet.’
Ik knikte. Ik had geen zin om te vragen wat voor attenties George voor haar
meenam. Misschien hield ze er dan vanzelf over op.
‘Er wordt al achter mijn rug gepraat,’ zei Katja, ‘je weet hoe het gaat als je op een
bank werkt.’
Ik wist niet hoe het ging als je op een bank werkte. Ik wilde het niet weten ook.
De ober was mijn redding, ik zegende hem in stilte.
‘Twee maal griet met zuring, eet smakelijk.’
Het bleef nu een tijd stil. Ik wist niet meer wat ik moest zeggen, wilde ook liever
niets meer zeggen.
Ik was een beetje treurig geworden. Ik wist niet precies waarom. Misschien had
het verhaal over de man die zijn leven verzonnen had meer indruk op mij gemaakt
dan ik wilde toegeven. Misschien was ik bang dat ik mijn eigen leven aan het
verzinnen was. Ik wilde geen verzonnen leven.
Ik wilde op terrassen zitten in Parijs, in dure hotels logeren en elke avond snoek
in roomsaus, tong met garnalen en trompets de la morte en gebakken zeebrasem in
muscadet eten. En als ik genoeg had van Parijs, vloog ik naar Rome of Athene of
New York. Ik wilde niet griet met zuring eten en naar mensen luisteren die over hun
werk op een bank vertelden. Ik was bang dat ik al te vaak naar zulke verhalen
geluisterd had en dat ik dat altijd zou blijven doen als ik niet snel zorgde dat mijn
leven veranderde. Griet met zuring eten kon altijd nog.
‘Het punt is niet dat hij niet aantrekkelijk is om te zien,’ zei ze alsof ze nooit was
opgehouden met praten. ‘Hij is gewoon niet van mijn niveau, snap je?’
Ik zei dat ik het snapte en probeerde mij iets bij haar niveau voor te stellen.
De ober kwam informeren of alles naar wens was. We bedankten hem, zeiden dat
alles dik in orde was en dat we niets meer nodig hadden. Waarop hij ons weer
bedankte en ons voor de tweede maal smakelijk eten wenste. Het was een nette ober.
Katja pakte mijn hand vast. ‘Jij bent meer van mijn niveau,’ zei ze.
Ik voelde mij ongelukkig en wilde naar huis. ‘Katja,’ zei ik, ‘ik heb geen niveau.
Mijn niveau is zo laag, dat wil je niet weten. Het spijt me.’ Ik legde al het geld dat
ik nog in mijn zak had op tafel en liep het restaurant uit.
Paul van der Schoor
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Aforismen
Je vrienden, dat zijn mensen wie je het kwalijk neemt dat ze je nooit bellen.
Op de feiten vooruitlopen is kwalijker dan er achteraan hollen.
Zoals u weet vertellen teksten als deze geen nieuws.
Wat je vooral in je achterhoofd moet houden, is je hersenstam.
Algemene ontwikkeling, dat is kennis van zaken waar je geen verstand van hebt.
Pieter Vreugdenhil
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Peter de Groot
Moord is ook maar een woord.
Wie met mij wil vrijen, heeft hulp nodig.
De dood is makkelijk kunstmatig op te wekken; het leven gelukkig niet.
Het leven is een seksueel overdraagbare aandoening.
Taal is geschikt voor de kunst, omdat het als communicatiemiddel faalt.

Kees Versteeg
Praten met je kanker is in. Wat nog in de mode moet komen, is dat je dan samen
overlegt wanneer je sterft
Bij een ondergrondse kernexplosie heeft de paddenstoelwolk de vorm van een truffel.
Ik schrijf omdat leven op papier makkelijker is.
Als Jezus homofiel was geweest, hadden de apostelen wel matrozenpakjes gedragen.
Eenzame mensen sterven in hun eigen armen.
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Passionate 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

Eindhoven

Piere Wristers
Beemdstraat 2

Groningen

Boekhandel Scholtens Wristers
Guldenstraat 20
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Haarlem

Boekhandel Athenaeum
Gedempte Oude Gracht 70

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
Theemaas
Karel Doormanstraat 469

Schiedam

Boekhandel J.S. van Leeuwen
Broersvest 85

Utrecht

Literaire Boekhandel Lijnmarkt
Lijnmarkt17
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Geen Daden Maar Woorden 2000
Op vrijdag 29 en zaterdag 30 september vindt voor de vierde maal Passionate's
festival Geen Daden Maar woorden plaats, ditmaal in de Rotterdamse Schouwburg.
Het maakt onderdeel uit van de jaarlijkse kunst- en cultuurmanifestatie September
in Rotterdam.
Geen Daden Maar Woorden is een interdisciplinair festival: naast literaire disciplines
als poëzie, storytelling, columns en toneel is er ruimte voor rap, kleinkunst, dans,
cinema en muziek.
Het festival wordt gekenmerkt door snelle en afwisselende acts, waarbij eigen
producties een belangrijke plaats innemen. Er zal dit jaar bijvoorbeeld een dans
uitgevoerd worden op een voordracht van schrijver William Burroughs.
Nadere informatie: (t) 010 276 26 26 (kantoor Passionate, Nico Glade of Eliane
Roest) (e) passionate@passionate.nl (t.a.v Nico Glade of Eliane Roest)
Er zijn optredens gepland van:
Joost Zwagerman
Barbara Stok
Solex
Abdelkader Benali
Thé Lau
De Kift
Remco Campert
Siham Moudnib
MC Brainpower
Michelle van Dijk
De Eefje Wentelteefje Roadshow
presentatie:
Natasja Morales
Rotterdamse Schouwburg
vr. 29 en za. 30 september 20.15 uur
Entree:
per avond fl. 25,-/fl. 15,-(red.)
beide avonden fl. 40,-/fl. 25,-(red.)
Reserveringen: (t) 010 411 81 10
(Rotterdamse Schouwburg)
Geen Daden Maar Woorden 2000 wordt mede mogelijk gemaakt door: Rotterdams
Festivals, OC & W, Rotterdamse Schouwburg, Lantaren/Venster, Stichting
Bevordering van Volkskracht, Autobrugstad en Floorfillers.
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Poetry International 2000: Boris Ryzji
Boris Ryzji was de jongste gast op Poetry International 2000, het poëziefestival dat
in juni plaatsvond in Rotterdam.
Ryzji (‘de Rooie’, in de zin van ‘roodharige’) werd in 1974 geboren aan gene
zijde, maar woont sinds zijn zesde aan deze zijde van de Oeral. In Sverdlovsk: de
belangrijkste Europees-Russische stad na Moskou en Sint-Petersburg. Tot aan de
Russische revolutie heette het Jekaterinaburg. Officieel heet het sinds de perestrojka
weer zo, maar Ryzji noemt het - althans in zijn gedichten - nog altijd Sverdlovsk. In
de jaren negentig ontwikkelde Sverdlovsk / Jekaterinaburg zich tot een van de
machtigste bases van ‘de maffia’.
Sverdlovsk is het milieu van de dichter Ryzji. De straat, een mannenwereld: drank
en sigaretten, geweld en politie, gevangenissen en fabrieken. De enkele keer dat er
aan vrouwen gerefereerd wordt, gebeurt dat meestal in bewoordingen als ‘de vrouw
met wie ik niet geleefd heb’, of ‘Elja is gestorven’. Ryzji voelt zich ‘dichter en
bandiet’ en wil dan ook ‘zingen als een dronken hoer’. Hij is een kind van de jaren
tachtig, de jaren van ‘stilstand’, en ‘een soldaat van de perestrojka’: een verloren
generatie bij uitstek.
De een slaat je nu op je bek,
de ander is pooier en clubbaas.
Idioten. Wat kan het me schelen.
Ik omarm jullie, kus jullie lippen.

Aan zulke ‘liefdesverklaringen’ voor de heffe - en voor Sverdlovsk, waar de dichter
begraven wil worden - dankt Ryzji's poëzie een groot deel van haar kracht. Zijn
schrille thematiek en woordkeus zijn verweven met zaken als lucht en licht, de kleur
blauw, sneeuw, kuise liefde, intieme vriendschap (opvallend vaak worden vrienden
bij naam genoemd), begrippen als ‘de onzen’ en zelfs ‘ziel’. In de pijn die de botsing
tussen het rauwe leven en de zuivere geest veroorzaakt, heeft Ryzji zijn bijzondere
toon gevonden.
Hans Boland

Zeven november
Er zal nooit iets anders zijn dan dit
ene lied, dat klinkt op schrale lippen.
Met een loodzwaar hoofd van alle metafysica en metafysica's
zal ik sterven en daarna verrijzen.
Om de leraren te treiteren
zal ik mijn meest schaamteloze lied
zingen. Over plein en binnenplaats
zal het schallen, bandeloos en vrolijk,
zal het dansen als een dronken hoer.
Om de tijd terug te laten lopen,
het verleden weer te laten keren.
Buiten in mijn t-shirt. Niets dan vlaggen.
Pubers paffen achter de garage.
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Uit een klein pakketje steekt het heft
van een mes van Finse makelij.
Dat gaat beter, zegt men, met een lied.
Schunnigheden gaan door stad en land.
Is dat lied niet wonderlijker, mooier,
vraag ik mij in het voorbijgaan af.
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From Sverdlovsk with love
Paneuropese glans zullen de woorden
verwerven van een dichter uit Transazië;
ik zal het sprookjesachtige Sverdlovsk,
het schoolplein bij de staalfabriek vergeten.
Maar waar mijn botten ook zullen verstijven,
in Londens kilte, in Parijse hitte,
laat men dit beetje stof van mij begraven
tussen de naamlozen hier in Sverdlovsk.
Niet in een artistieke en opzichtige,
hoewel esthetisch best te pruimen pose,
maar samen met mijn maten op het kerkhof
met rozen en hun marmeren profielen.
Op blauwe sneeuwvelden, als vitriool,
met zesjes van de LTS gekomen,
zijn zij, soldaten van de perestrojka,
met koper in hun schedels hier gestruikeld.
Laat de sirenes van de staalfabriek
en van de kunstvezelfabriek maar loeien,
en laat de vrouw met wie ik niet geleefd heb
een sigaret opsteken, heel gewichtig,
en dit lichtblauwe fotoalbum inzien:
gezichten die zich warmen in de toekomst
en levend zijn, in dit lichtblauwe album het schuim der aarde, dichters en bandieten.
Ten eerste, ten tweede, ten vierde,
ten levende zelfs, de duivel
mag weten wat en waar iedereen is.
Wat de doden betreft is er trouwens
nauwelijks nieuws.
Ik zal alleen vragen, vermoeid:
Elja, ben je een wolk
of ben je geen wolk geworden?
Ik herinner me de middelbare school zou ik er niet een keer heengaan?
Ze hebben me er afgetrapt.
Ook jij bent er onvrijwillig vertrokken,
rechtstreeks van de witte treden
naar het rijk van de schimmen.
Ik huilde tranen met tuiten,
net als Jevgeni, de botterik.
In de ‘Oeral’ publiceerde ik
op rijm gezette smarten,
zodat allerlei mensen
zouden wenen en lezen.
Ik verkondigde ouwehoerend:
ziedaar, Elja is gestorven
midden in april.
Midden in april,
mijn verdriet, vergeef me
de verzen van een jongeling
en neem welwillend de volwassene,
de minder onoprechte,
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waar je beter om kunt lachen,
en met meer cultuurweerklank.
De bomen staan zwart
op een fond van witte sneeuw.
-
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Fier als guerrillero-bandieten
in het stoffige stadje N
binnentrekkend om bier te hijsen
en actrices te roven, recht
van de planken. Rechtvaardiging?
De rechtvaardiging is gelegen
in het anderhalve sonnet
op het hart, in de vonk, de gekte,
de pretentie. Vort, naar het hok,
epigonen en klootjesvolk!
Epauletten van plastiline
en revolvers van bordkarton.
Jullie, afgodenliefhebbers, blijf
als het donker wordt veilig thuis.
Zuipend schieten we onze pistolen
leeg op gaslantaarns. Met welk recht?
Dit is onze rechtvaardiging:
morgen trekken we nuchter ten oorlog,
niemand keert van het slagveld weer.
Vrienden, vijanden. Dwaasheid, laat maar.
Vlaggen wapperen in de wind.
Is het ooit soms anders geweest?
Het is altijd en eeuwig hetzelfde:
Terwijl jullie vanaf het balkon
van het leven staan toe te kijken,
jullie slimmeriken en dwazen,
vormen wij in het vuurrode gloren
de verdwijnende regimenten.
Mijn held ontglipt in de duisternis,
achtervolgd door drie man.
Ik heb hem verzonnen, want
zonder held voelt een dichter zich down.
Ik heb hem geschapen uit
vermoeidheid en mogelijk ook uit verlangen
te worden gehoord, of om het publiek niet down
te maken, mijn zonden te schonen.
Hij hing maar wat rond, met zijn Roesskaja-wodka,
maakte mistige parkjes onveilig.
Ik verpestte mijn ogen met lezen,
verminkte mijn taal met Engels.
Al ploeterend hoop ik postuum
zilveren rente te vangen,
maar hij, de uitvreter, maalt niet
om applaus.
Sla erop, jongens! De ziel
kan van nu af aan zonder bemiddelaars
communiceren, soms, in de woestijn,
met als enig middel een potlood.
Ik zet de kraag van mijn winterjas op
en steek er bij voorbaat één op: jouw tijd
is op, sla hem dood, jongens,
hij is niemand.
Een diepblauwe lichtstraal met groenige randen
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breekt op de bakstenen wanden.
Ik hoor het geloei van politiesirenes,
lijnen trekkend door woestenijen.
-

Boris Ryzji
Vertaling: Hans Boland
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De kleine Hamid
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Het was het getijde waarin de dagen steeds korter en kouder werden, de regen alleen
maar ophield om de rest van de dag verder te miezeren en de hemel boven de huizen
grauw was zonder enige nuance en verdrietig om de verstreken zomer.
De kleine Hamid was al geruime tijd wakker maar bleef desondanks in bed liggen.
Met de grote, bruine ogen wijdopen staarde hij naar het plafond. Hij luisterde naar
het getik van de regen op het raam, de regen die door de wind zo nu en dan als een
lading knikkers genadeloos tegen het raam werd gesmeten.
Het was weer veel te snel gegaan, dacht hij. Het was zondagochtend en hij had
een hekel aan de zondag. Niet alleen de stilte van de straten, de kou die hem tot
binnenspelen dwong of de leegte die ontstond omdat zijn Hollandse vriendje met
zijn vader en moeder bij familie op visite was, zoals Hollanders op deze trieste dag
dikwijls doen, maakten de zondag tot een gehate dag. Nee, wat deze dag tot de
slechtste dag aller dagen maakte, was dat hij, Hamid, dan naar de koranschool moest.
En Hamid had een hekel aan die school. Hij haatte de koranschool! Een bloedhekel
had hij aan haar.
Hij dacht aan de laatste zondag, toen hij voor de imam de zoveelste soera moest
reciteren. De Klassiek Arabische woorden vloeiden uit zijn mond als heilig water.
Nergens was ook maar een hapering of inzinking in de stem waar te nemen, de
melodie kwam spontaan op en zonder te weten waarom dikte hij de assonanties aan
en het rijm rekte hij uit in zwierige krullen. Maar het ging helemaal mis toen hij de
koele blik van die sukkel van een Samad ontmoette, waarop hij zijn zangtoon in toom
probeerde te houden. Hij raakte het gevoel kwijt en begon te stotteren, dacht even
na, probeerde verder te gaan, dacht weer na, en gaf toen op. Als straf had de imam
hem drie stokslagen op de binnenkant van zijn handen gegeven: twee op de
rechterhand en een op de linker. Al voordat hij de slagen had gekregen, waren zijn
ogen groot en vochtig geworden. De andere jongens hadden in de gaten dat de slagen
bij hem lang niet zo hard waren als bij hen - hij was toch de beste van de klas - en
begrepen dan ook niet waarom hij zo z'n best deed niet te huilen.
De hele week kon hij genieten van de ochtenden en de middagen op de gewone
school. Maar de week ging altijd veel te snel voorbij. Als een flitsende trein schoot
deze voorbij, en achteraan bleef dan een vieze, puffende wagon achter die vlak voor
zijn neus tot stilstand kwam en die wel een eeuwigheid stil kon blijven staan: dat
was de zondag met zijn koranschool. Bah!
Het begon al op de zaterdag, die natuurlijk nog sneller voorbij ging dan welke dag
ook. Hij bestond niet uit een soepele overgang van minuut tot minuut, uur tot uur
enz., nee hij leek van de ochtend tot de avond te springen alsof het hele stuk ertussen
was weggehakt, iets wat hij juist van de zondag vurig verlangde, maar wat dan
natuurlijk weer niet gebeurde. Eenmaal in bed eiste hij van de zaterdag resoluut het
weggehakte stuk terug, en om de zondag met zijn koranschool niet te laten komen,
probeerde hij met alle kracht zo lang mogelijk wakker te blijven. Maar de slaap wist
hem altijd met gemak te overmeesteren, zodat de zondag veel te snel aanbrak, altijd
weer.
Bij het ontwaken probeerde hij zich wel eens voor te stellen hoe het ook al weer
was in Marokko - daar rustte Allah toch nooit? Of het nou zondag was of niet. ‘Allah
rust sowieso nooit - wie zou dan het leven in stand houden?’ verklaarde zijn vader
altijd. Ach, die Hollandse god was gewoon een lui varken!
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Zijn moeder was een kwartier geleden al de kamer binnen gekomen om hem te
wekken, maar Hamid had zich bij al haar pogingen dood gehouden, alsof hij werkelijk
dood was, of in ieder geval alsof hij in zeer diepe slaap was. Maar zij wist wel hoe
Hamid over de koranschool dacht en had er niets kwalijks in gezien om hem een
keer thuis te houden. Bovendien vond zij het onverantwoord een kind in dat weer
naar de moskee te laten
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fietsen: het waaide en het regende - veel te gevaarlijk voor een kind.
Toen de moeder weer weg was gegaan, haalde Hamid opgelucht adem en keek
naar de klok aan de muur. Kwart voor negen was het inmiddels; het gevaar, het echte
gevaar was nog niet geweken. Waarom ging de tijd altijd snel als hij sloom moest
gaan en sloom als hij snel moest gaan? Waarom moest hij altijd van die dingen doen
die hij helemaal niet leuk vond? Waarom kon hij op zondag niet gewoon thuis blijven
en de hele dag spelen zonder in de Koran te moeten studeren?
Hij haalde zijn arm van onder de warme deken en wees ermee naar de kleine wijzer
van de klok, die tegenover hem aan de muur hing. Door zijn geconcentreerde blik
dan eens van de wijzer naar zijn wijsvinger, en van zijn wijsvinger naar de wijzer te
verplaatsen, terwijl hij de arm zo stijf mogelijk hield, probeerde hij een soort
telepathisch contact tussen de twee punten te creëren. Hamid zag hoe de nagel van
zijn wijsvinger plotseling begon te groeien, om zijn eigen as draaide als een trage
boor, almaar langer en langer werd, in een meterslange tak veranderde en ophield
met groeien daar waar hij dwars door de plexiglazen beschermplaat heenging, alsof
hij van gelei was, en eindelijk contact maakte met de kleine wijzer. Maar kans om
de tijd vooruit te draaien kreeg Hamid niet, omdat van beneden de zware, tegen de
muren bonkende stem van vader zijn gehoor bereikte, en Hamid wist wat dat
betekende.
De deur van de woonkamer beneden ging open en Hamid hoorde vader zeggen:
‘Kinderen zijn doortrapte wezens, hoor,’ waarna zijn moeder vriendelijk lachte.
Even later hoorde hij het gekraak van de houten trap, waaruit hij kon opmaken
dat het inderdaad zijn vader was. Zijn hart begon sneller te kloppen, alsof een klein
mannetje met een hamertje tegen de binnenwand van zijn borstkas zat te tikken.
Hamid had door de jaren heen verschillende soorten gekraak van de trap leren
onderscheiden, zodat hij precies wist wie de trap op- of afliep: het langzame, maar
lichte gekraak bij moeder; het lichte, ononderbroken gekraak bij zijn broer alsof
iedere tree bedekt was met hete kolen; en natuurlijk het trage, zware gekraak bij
vader, die uit angst dat iedere tree het onder zijn gewicht begeven zou, zo voorzichtig
mogelijk liep. Hoewel hij deze keer aanmerkelijk sneller dan normaal naar boven
kwam, was het voor Hamid toch duidelijk dat het vader was. Vader kwam zo snel
naar boven omdat Hamid al zo laat was natuurlijk.
Hamid dook geheel onder zijn deken, maar deed toch ook de ogen dicht. Onbewust
geloofde hij dat vader door de deken heen kon kijken en zou zien dat hij wakker was.
Hamid wist dat vader lang niet zo toegeeflijk was als moeder.
Het gekraak was opgehouden en een ogenblik later ging de deur woest open.
Hamid pretendeerde zich in de diepste wouden van dromenland. Maar hij voelde
zijn hart zo hevig kloppen, dat hij bang was dat vader het kleine mannetje met zijn
geklop zou horen. Met grote, zware passen ging vader op Hamid af. Hij schudde
hem voorzichtig heen en weer.
‘Hamid, opstaan!’ zei hij met een zware, diepe stem.
‘...’
‘Opstaan Hamid! Je school begint zo en je moet je nog wassen, aankleden en eten;
voor je klaar bent is de les allang begonnen.’
‘...’
‘Vandaag kun je hoofdstuk zes afsluiten,’ zei vader op wat vriendelijker toon. ‘Sta
op, dan breng ik je wel met de auto als je geen zin hebt om in dit weer te fietsen.’
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Hamid reageerde niet; hij hield halsstarrig vol. Eindelijk verliet vader de kamer.
Hamid raakte enigszins opgelucht, maar hij had zijn kamerdeur niet dicht horen gaan.
Misschien dat vader het vergeten was? Dat deed hij wel vaker.
Terwijl Hamid ineengedoken bleef liggen onder de warme deken, luisterde hij
naar de handelingen van vader, die juist de badkamer inging. Hij hoorde water in het
emmertje stromen dat dagelijks voor de rituele reiniging gebruikt werd. Hij heeft het
opgegeven; hij vult het emmertje met water voor de reiniging! dacht Hamid, en zijn
hart juichte en jubelde, een intens gevoel van blijdschap doorvoer zijn lichaam.
Eindelijk. Eindelijk! Vandaag hoefde hij niet oneindig lang verzen uit die Koran te
leren.
Hamid nam zich voor nog een kwartier in bed te blijven om het verzuim
onherroepelijk
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te maken. Maar, besefte hij opeens, daar moest nog wel een kwartier bij om geen
argwaan te wekken. Zijn papa en mama zouden het zo doorhebben wanneer hij op
dat ene moment opstond dat hij niet meer op tijd in de les kon verschijnen. Nee, ha!
Hamid was geen ezel hoor! Hij rekende uit dat het nog een half uur zou moeten duren
voordat het gevaar volledig was geweken.
Daar hoorde Hamid het licht in de badkamer uitgedaan worden. Maar had vader
zich al gewassen dan? Hamid had niets gehoord: geen water dat in de mond werd
geslurpt en weer uitgespuwd, dat in de neus werd gezogen en weer uitgesnoten, of
dat op de tegelvloer viel en uiteenspatte, geen gekreun en gesteun dat vader dikwijls
ten gehore bracht bij deze aangelegenheid, nee niets van dit alles.
Behalve het getik van de regen op het raam was het stil, verdacht stil. Hamid
voelde het mannetje met zijn hamertje weer, dat dit keer zelfs tot in zijn hoofd
voelbaar was. Vuriger dan ooit hoopte hij dat iemand de tijd met een vinger in één
keer een uur vooruit zou draaien. Maar dat gebeurde niet. Nee. Want wat Hamid niet
wist, en niet kon weten omdat hij onder zijn warme deken opgerold lag, was dat
vader daar bij hem stond, groot en dreigend, met een emmer koud water in de hand.
En met een ruk trok vader de deken weg en goot het water over de jongen heen.
Hamid schrok op en slaakte een kreet. Hij wist niet wat hem overkwam, en als een
levende vis op het droge hapte hij door het koude water naar lucht. Vader schokte
met de schouders van het lachen alsof hij voortdurend de hik had. Inmiddels
verschenen ook moeder en broer Omar in de deuropening en ook zij lachten gul mee.
En ook Hamid, die zich door vader toch in zijn listigheid betrapt zag, lachte al spoedig
als een boer met kiespijn mee.
Said El Haji
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Bureluurs buik
Wanneer het lente wordt, komt Bureluur naar buiten en rent naar zijn schuur. In de
milde voorjaarszon sleutelt hij de deur open en treedt binnen. Links wachten hark,
schoffel en spade keurig in hun rek. Rechts het handgereedschap, bloempotten,
schotels en zakjes zaad op de plank. Hij heeft nieuwe aarde besteld. Hij heeft
kunstmest besteld. Hij heeft heel veel nieuwe planten besteld, waaronder geraniums,
begonia's en waterdrieblad voor bij de vijver. Hij stapt weer naar buiten, kijkt naar
de bloeiende forsythia, bewondert de ontluikende riebes en vraagt zich af wat hij zal
doen met de plek waar de sneeuwklokjes hebben gebloeid. Een mooie dag. In het
raam van de huiskamer glimlacht zijn vrouw, blij dat ze hem weer even kwijt is.
Bureluur woont in een buitenwijk. Hij en al zijn buren zijn er veertig jaar geleden
komen wonen, pasgetrouwd.. Ze kopen hun truien bij dezelfde winkel, laten hun
haar door dezelfde kapper knippen en hebben dezelfde tandarts en dokter. Ze hebben
allemaal dezelfde blauwe Hollandse lucht in hun ogen en aan hun wangen kun je
zien dat ze voldoende melk en yoghurt binnenkrijgen.
De Bureluurwijken zijn niet typerend voor Nederland. Integendeel, ze laten zien
hoe Nederland geworden zou zijn als de golven rijksgenoten, gastarbeiders en
asielzoekers niet over dit land gespoeld waren. Dan was het één groot Bureluurburen
geworden.
Bureluur heeft het druk, heel druk. Gewoonlijk is hij al om zeven uur wakker, maar
omdat hij zijn rusteloosheid niet wil toegeven, ligt hij tot half acht in bed om pas
daarna in zijn sloffen te schuiven, bedaard de trap af te lopen, de krant te pakken en
die met een breed gebaar op de tafel te leggen om te zien wat de voorpagina die dag
te bieden heeft. Eigenlijk weet hij dat al, omdat hij de avond tevoren het late journaal
heeft gezien. Als hij het nog later heeft gemaakt, heeft hij zelfs het nieuws gehoord
dat de krant niet meer heeft gehaald.
De waterleiding suist. Zijn echtgenote is hem weer voor in de badkamer, hoewel
hij toch als eerste is opgestaan. Dan maar koffie zetten, een beetje extra sterk al doet
hij haar daar geen plezier mee. Hij dekt de tafel, nog steeds op een slakkengangetje.
Bordje hier, bordje daar, messen, vorken, kopjes.
Wanneer vrouwlief naar beneden sloft, luistert hij of ze misschien zal uitglijden
op die dikke sloffen. Roemboem, wat een klap zal dat geven! Maar er gebeurt niets.
Hij wacht tot ze in de keuken is en glipt dan via de kamerdeur de trap op. Hij pakt
schoon ondergoed en schiet onder de douche. Na vijf minuten is hij helemaal het
heertje. Hij bekijkt zichzelf tevreden in de halfbeslagen spiegel, rost met de handdoek
over zijn kalende kruin en vraagt zich af wat die ondefinieerbare onrust rondom zijn
buik betekent. Maar een buik kan niet praten en dus krijgt hij niet te horen wat er
aan de hand is.
Het is lente, goddank, want de winter was een hel. Wat betekent het voor twee
mensen om opgesloten te zitten in een huis als een kaasstolp? Ze worden
spookverschijningen voor elkaar. Zien elkaar achter elke deur, botsen tegen elkaar
aan op de trap, voelen elkaar zitten, elk in hun eigen hoek van de kamer, horen elkaars
ademhaling die begint als snuiven, maar uiteindelijk door merg en been snijdt als
het fluiten van een fabriekssirene. Hij komt in de keuken en ziet haar als een wassen
beeld bij het aanrecht staan. Hij opent een kamerdeur en daar is ze weer. Nu heeft
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hij een hobbyruimte op zolder, maar zij klaagt over de herrie en het stof. En hij klaagt
over haar gejammer in de keuken, dat ze zingen noemt en dat inderdaad af en toe
iets weg heeft van het hartverscheurende gezeur op de radio. Hij zou eigenlijk wel
een winterslaap willen houden en heeft daar ook wel een manier voor gevonden,
maar zij maakt bezwaar als hij te veel drinkt.
Lente, dus. Hup naar buiten! Vuilnisbakkendag vandaag. Welke, de gewone of de
biobak? Bureluur kiest de goede en roffelt met de bak achter zich aan tussen de
heggen door naar de voorkant van het huizenblok, waar sommigen hun bak
gisteravond al hebben neergezet. Dat is verboden en er zou beslist meer gecontroleerd
moeten worden. Je zou er een telefoonlijn voor moeten hebben, net zo een als hij
vorig jaar gebruikte toen hij in de gaten kreeg dat zijn overbuurvrouw zwart werkte.
Maar het probleem wordt zeker niet belangrijk genoeg gevonden. Dus roetsjt Bureluur
weer naar zijn tuin, is daar tot tien uur bezig en krijgt dan koffie. Op het terras nota
bene! Prachtig weer. Zijn vrouw is vrolijk en kletst als een op hol geslagen cd-speler.
Hij hoort haar aan met het geduld dat hoort bij
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het nieuwe seizoen en knikt alsof hij haar gelijk geeft. Als dit mooie weer blijft, gaat
hij vanmiddag in de tuinstoel zitten, breeduit met zijn bast in de zon. Heeft het
buurvrouwtje ook eens iets te zien. En kan die magere krent van een buurman zijn
borstharen tellen. Jammer dat er van de kleur van hun zonvakantie op de Canarische
Eilanden in februari niet veel is overgebleven. Maar volgende maand gaan ze weer.
Waarom heeft Bureluur zoveel tijd? Pensioen, natuurlijk. De hele wijk ging ongeveer
tegelijkertijd. De baas had hem nog wel iets anders aangeboden, want eigenlijk
konden ze hem niet missen op het werk. Zegt hij. Maar hij had het aanbod
afgewimpeld, want voor hem hoefde het allemaal niet meer zo. Zegt hij. Die stress
van tegenwoordig is niets meer voor hem. Jonge mensen zijn daar beter tegen
opgewassen. Dat zegt hij allemaal tegen de jonge, nieuwe buren die in de straat zijn
komen wonen. En bovendien had hij de zaak bij zijn vertrek nog een flinke poot
weten uit te draaien. Ze hadden geen rekening willen houden met zijn emolumenten,
maar daar kwamen ze van terug. De auto van de zaak staat nu voor de deur en is zijn
eigendom. Elk jaar komt er een kerstpakket. Bureluur heeft zijn zaakjes goed voor
elkaar.
Dat is wat hij zegt, maar hij vindt het niet makkelijk om daarover te vertellen,
want dan doet zijn buik zeer. Dat wil zeggen, niet zijn buik, maar de rand om zijn
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middel prikt en steekt alsof iemand er een band omheen heeft gespannen waar 220
volt op staat. Dat nare gevoel raakt hij alleen kwijt door aan de slag te gaan. Daarvoor
is hij gelukkig nog fit genoeg. Hij heeft zijn koffie nog niet op of hij hoort de
vuilniswagen in de straat. Snel naar de voorkamer, gordijn opzij, ja hoor, ze hebben
zijn bak al gedaan. Prrrt! Bureluur schiet door de voordeur naar buiten, grijpt zijn
vuilnisbak en rent ermee tussen de hagen door naar zijn tuin. Haalde iedereen zijn
vuilnisbak maar zo vlot weg, dan was de straat een stuk opgeruimder. Bak bij het
tuinhek neergezet. Snel de tuinslang uitgerold en aangesloten, straatbezem erbij, in
de bak spuiten, schoonboenen en het vieze water over het pad tussen de tuinen. Een
klein beetje op het poortje van de buurman richten, heel even maar, zodat Bureluur
het zelf niet eens echt merkt. Maar hij doet het wel.
De herfst is erger. Bureluur staat iedere dag bladeren te harken, want anders kun
je nauwelijks meer over het pad lopen. Gevaarlijk, want je kunt uitglijden. Als hij
vanachter de gordijnen ziet dat er weer nieuwe bladeren in zijn tuin waaien, gaat hij
snel naar buiten om ze weg te vegen. Voor de buren die niet zo goed voor hun tuin
zorgen, heeft hij een passend recept. Hij veegt gewoon alle bladerrommel voor hun
tuin. Wie het minst doet, krijgt van Bureluur de meeste bladeren. Zo doet hij het ook
met de sneeuw. De grijze bergjes mikt hij als zwijgende terechtwijzing vlak voor het
portier van buurmans auto of voor zijn tuinpad.
Bureluur heeft best oog voor de buurt. Hij maakt praatjes met mensen, geeft honden
een aai en stoort zich niet zo erg aan hondendrollen langs de stoeprand. Die beesten
moeten toch ergens hun behoefte doen. In de veertig jaar dat hij hier woont, heeft
hij iedereen leren kennen. Hij weet het wanneer er drie straten verderop een bruin
gezin komt wonen. Weet hoeveel kinderen ze hebben, waar ze op school gaan, wat
vader voor de kost doet. Want natuurlijk hebben ze een baan als ze het zich kunnen
veroorloven om in deze wijk te wonen. Die kennis heeft hij niet van die mensen zelf,
maar iemand als hij heeft zo zijn contacten in de buurt.
Hij praat graag over geld en kinderen. Vroeger zaten ze krapper, toen de kinderen
nog thuis woonden. Maar die zijn nu het huis uit en hebben succes. De kinderen van
mijnheer en mevrouw Bureluur hebben zo'n succes! De jongen verdient goudgeld
in de automatisering en de meid heeft zo'n leuke, creatieve baan. 's Zondags komen
ze met hun glimmende auto's voorrijden, werpen hun portieren open en overhandigen
hun spartelend kleingoed in de handen van de trotse grootouders. Jan en Ria zijn
weliswaar uit elkaar gegaan, maar dat ging in de beste verstandhouding. Ze hebben
hele goede afspraken over de kinderen gemaakt en daar gaat het maar om.
Vuile was moet je binnenhouden. Daarom geeft hij zijn vrouw een standje als ze
buiten ruzie maakt. Dat ze binnenshuis wel eens naar elkaar schreeuwen, met deuren
slaan, de trap op en af stampen, is minder erg. Dat doen de buren ook. Maar bij de
deurpost
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ligt de grens. Niemand heeft iets te maken met hun huwelijk, er wordt genoeg gekletst.
Dat hij niet meer kan vinden met zijn vrouw, daar heeft hij het niet over. Ze is
ouder geworden en stinkt uit alle plooien. Al staat de badkamer stijf van de
rozengeurtjes, helpen doet het niet. Hij verlangt wel, maar niet naar haar. Als het
lukt, gaan ze vriendschappelijk met elkaar om. Ja, dat is het woord, denkt hij terwijl
hij op zijn tuinstoel in de voorjaarszon zit en gemoedelijk naar zijn echtgenote kijkt
met wie hij lief en leed heeft gedeeld. Wat dat rare gevoel rondom zijn buik is, kan
hij niet precies zeggen. Misschien zou hij in de voortuin alvast wat planten kunnen
weghalen.
Bureluur is niet verdrietig. Waarom zou hij, als het geld binnenrolt zonder dat hij
zijn handen hoeft uit te steken? Hij verdraagt de afgunst en eigendunk van anderen.
Bureluur heeft zijn zaakjes geregeld, voor zichzelf, voor zijn vrouw en voor zijn
kinderen. Laat iedereen maar voor zichzelf zorgen, dan doet Bureluur dat ook.
Hij veroorzaakt geen last en wil die ook niet van anderen ondervinden. Hij haat
het als anderen hun problemen op hem afschuiven. Want Bureluur heeft er zijn buik
vol van. Wie asielzoekers wil, vangt ze maar in zijn eigen buurt op. Datzelfde geldt
voor drugsverslaafden en zwervers. En allochtonen kunnen ook beter in hun eigen
buurten blijven. Bureluurs ochtendkoffie wordt goed verpest door die zwamverhalen
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in de krant. En de ontbijt-tv waar zijn vrouw naar zit te staren, brengt ook al niets
beters. Dan weet hij ineens wat dat gevoel rondom zijn middel is. Dat is alles en
iedereen die inbreuk maakt op zijn levenswijze. Tien jaar geleden stak hij een keer
terug en stemde extreem rechts. In zijn wijk werd er meer op die partij gestemd dan
in de oude wijken, maar dat kwam natuurlijk door al die buitenlanders daar. Alleen
bleken die rechtse jongens onbetrouwbaar en waren ze in een ommezien weer uit de
gemeenteraad verdwenen. En nu? Nu weet hij het ook niet meer. Hij wil alleen zijn
rust.
Bureluurs buik voelt of de ratten eraan knagen. Hij gaat naar de dokter, die een snelle
diagnose stelt. Die rode prikjes, dat is gordelroos. Hij krijgt een recept en moet zich
erop voorbereiden dat het een paar maanden kan duren. Met zijn hemd een beetje
losjes, zodat het niet langs zijn huid schuurt, loopt Bureluur eerst naar de apotheek
en dan terug naar huis. Hij zwaait naar een buurman die in zijn tuin de rozenstruik
staat te snoeien. Dat had hij eerder in het jaar moeten doen. Maar Bureluur zegt het
niet. Hij stopt niet voor een praatje. Hij gaat naar huis. Morgen heeft hij wat te
vertellen.
Feico Houweling
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Society-pagina's

Fotografie: Kick Smeets

Crime Jazz - maandelijks podium voor literatuur en muziek georganiseerd
door Passionate en Nighttown, zesde editie 21 mei Nighttown Theater
Rotterdam
01 Kain (The Last poets) 02 Presentator Philip Powell 03 Lennie St. Luce 04
Pieter Vreugdenhil 05 Ruben van Gogh 06 Prue 07 Babz & Dominique 08/09
G. Russel
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Hey DJ! - Passionate verzorgt DJ avond in Rotown, Rotterdam, 26 april
01 DJ's Deniz A en Erik B
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Profielschetsen
Na mijn bezoek aan de stad A had Alfred mij dagelijks gebeld. Hij hamerde erop dat
ik een totaalbeeld met mijn eigen bellettrie moest vormen. Iets dat hij geïntegreerd
in de markt kon zetten. Anders zou het nooit wat worden met mij, terwijl ik toch zo
goed in het fonds paste.
Ik antwoordde keer op keer dat ik daar geen heil in zag.
‘Ik begrijp best dat je er zo'n eerste keer wat afkerig tegenover staat. Maar als ik
nou eens mijn meest aantrekkelijke profileuse naar R stuur, helemaal voor jou alleen?’
Die avond was mijn opwinding groter dan ik mijzelf durfde toegeven.
Ik had mijn zitkamer zorgvuldig geënsceneerd. In mijn fauteuil had ik de complete
verhalenbundel van Dulco Nawas gelegd. Het was het zwaarste boek dat ik had. Het
leek alsof ik zojuist was gestopt met erin te lezen. Zij zou alleen nog maar in de
tweezitsbank kunnen gaan zitten. Zo was ik het die initiatieven kon ontplooien.
Ik ging op mijn balkon staan om van het late avondzonnetje te genieten. Zo voelde
het dus. Eindelijk zou mijn schrijverij tot tastbare resultaten leiden. God alleen wist
wat ik er allemaal voor had laten staan.
Ik hoopte vurig dat het de vrouw was die aan het worstelen was met een grote
plastic map die op de achterbank van haar auto lag. Mijn hart klopte in mijn keel
toen zij naar mijn portiek liep om vervolgens bij mij aan te bellen. Ik keek van boven
op haar neer en zag haar borstjes bewegen als amechtige duifjes in een zak.
‘Ben jij Jasper Goslink?’ riep zij naar boven.
Ik antwoordde dat ik dat inderdaad was.
‘Nou, dan ben ik Wieke van Lint.’ Het kwam eruit alsof zij evengoed een andere
naam had kunnen noemen en dat ik het maar met deze moest doen.
‘Ik heb erg naar deze avond uitgezien Jasper,’ zei Wieke toen ze boven-gekomen
was. Zij triptrapte door de hal naar de woonkamer alsof zij hier al eerder was geweest.
‘De grootste uitdaging voor een profileuse is het aanmeten van een totaalprofiel
vanuit een nulpositie. En jij Jasper, jij hebt nog helemaal niets! Ik kon dat niet geloven
toen Alfred mij dat vertelde. Alfred, zei ik onmiddellijk, Alfred geef mij Jasper om
te profielschetsen. Geen groter geluk voor een profileuse dan een onbeschreven blad!’
‘Maar Wieke, eigenlijk weet ik niet of ik dat wel zie zitten, zo'n profiel.’
‘Tuttuttut.’ Ze liep dreigend op mij toe en het scheelde niet veel of zij had haar
omhoog gestoken wijsvinger bezwerend op mijn lippen gelegd. Ik struikelde achteruit
en viel neer in de tweezitsbank.
Soepeltjes pakte zij Dulco Nawas uit mijn leunstoel op, keek er geringschattend
naar en gooide hem op de grond.
Zij reikte mij de grote plastic map aan en vroeg mij om die door te bladeren. ‘Vertel
me wat je ziet. Je eerste opwelling als het even kan.’
In de map zaten portretfoto's. De eerste was die van Anna Enquist.
‘Nou?’
‘Anna Enquist.’
‘En verder?’
‘Anna Enquist: dichter, schrijfster en psychoanalytica,’ zei ik zuchtend.
‘De volgende graag.’
De volgende foto was die van Maarten 't Hart. Door de uitvergroting leek zijn
gezicht op dat van een berim-pelde kleuter.
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‘Maarten 't Hart.’
‘Ja?’
‘Maarten 't Hart: schrijver, bioloog en eenzaam mens.’
Pardoes stond zij op en kwam naast mij zitten. ‘Lieve Jasper, begrijp je nu wat ik
bedoel met een profiel?’
Even plotseling waren nu ook de amechtig hijgende duifjes heel dichtbij gekomen.
‘Neen, ik zie scherp genomen foto's, anders niets.’
‘Jasper, ik geloof werkelijk dat je het niet begrijpt. Je moet nog helemaal ingewijd
worden, is het niet?’
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En nu legde Wieke wel haar wijsvinger op mijn lippen. ‘Natuurlijk zag je Maarten
't Hart. En natuurlijk wist je dat hij een schrijver is. En je dacht terecht aan
verlegenheid, eenzaamheid, maar ook aan travestie. Laat ik je uit de droom helpen.
Niemand was in zijn jeugd rabiater dan Maarten, zoop en neukte tegen de klippen
op. Maar dat deden ze toen allemaal, weet je. Verkocht totaal niet, vandaar dat ze
het profiel van verlegenheid en uitgesteld verlangen om hem heen vlochten, zeg maar
geprofileerd hebben. En toen dat een paar jaar geleden wat sleets werd, mensen erop
uitgekeken raakten, moesten we wat anders. Ik, jaja, ik kwam toen op het idee van
die travestie.’
Haar borsten waren nu zo dichtbij dat ik niet anders kon doen dan ze heel
voorzichtig tevoorschijn te halen uit hun beschutting. Om ze likkend en ingetogen
bijtend te koesteren.
‘Tja, en met Anna Enquist is het zo mogelijk nog opmerkelijker. Psychoanalytica?
Klassieke muziek? An m'n hoela: zit achter de kassa bij de Konmar en op zondag
gaat zij naar Feyenoord.’
Plotseling voelde ik behoefte om getroost te worden. En vaak is de enige manier
om getroost te worden er zelf maar mee te beginnen. In de hoop dat je daarmee nog
iets voor jezelf weet los te maken.
Maar nog voor ik aan haar wijsvinger kon gaan zuigen stond zij op en ging weer
in mijn leunstoel zitten. Gedecideerd sloeg zij haar benen over elkaar en streek haar
rokje glad. ‘Zo Jasper, dan zal ik nu eens haarscherp uitleggen wat het fonds met jou
voor heeft. Pak de volgende foto maar uit de map.’ Wieke wees gebiedend naar de
map, alsof het onduidelijk zou kunnen zijn welke map zij bedoelde.
Ik pakte de laatste foto. Tot mijn stomme verbazing keek ik naar mijn eigen
uitvergrote gezicht. Ik moest met mijn benen over elkaar geslagen gezeten hebben.
Een knie met daarop mijn in elkaar gevouwen handen was nog net zichtbaar.
‘Het is een soort compositiefoto met hier en daar wat retouches.’
En toen zag ik het. Over mijn rechterwang liep van boven naar beneden een
levensgroot litteken.
‘Alfred voelt zoiets haarfijn aan, weet je. Automutilanten zijn tot nu toe een
volstrekt genegeerde doelgroep. En bovendien, wat is schrijven in essentie anders
dan zelfverminking? Daar gaan we op inspelen, begrijp je?’
Ik zag dat ik net zo onvervaard als een Chinese volksleider keek en helemaal niet
gebukt ging onder de verminking. Er was zelfs trots in mijn ogen, alsof ik die jaap
over mijn gezicht maar wat graag wilde laten zien.
‘Maar dat van die vingers, daar vind ik het op dit moment nog te vroeg voor,’ zei
Wieke.
Pas nu zag ik dat er geen middelvinger meer aan mijn linkerhand zat. Aan mijn
rechterringvinger ontbrak een kootje.
‘Dat moeten we tezijnertijd goed timen. Voor nu is die kerf in je gezicht wel even
genoeg. Heeft ook iets mysterieus. Alsof je ooit geduelleerd hebt.’
Wieke begon plotsklaps te lachen. Ze zag dat ik in een reflex mijn handen tussen
mijn benen had gestopt zoals je doet als je je in een foetushouding wilt rollen. ‘Maar
Jasper, wat is dat nou? Geen literaire roem zonder lijden en zelfs dat valt wel mee.
We doen alles poliklinisch en dat is vrijwel pijnloos. Kop op Jasper, je gaat het
helemaal maken!’
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Deze man
DEZE MAN
IS SCHULDIG
DEZE MAN
HEEFT HET GEDAAN
DEZE MAN
LAAT DE TIJD VLIEGEN
ZONDER ER OOIT
BIJ STIL TE STAAN

Ziekte
grauw
grijs gedaante
gromt groen en geel
waf zegt de kikker
met kanker
in de keel
God, mijn Vader
Waarom heeft U
Mij niet geschapen
Zoals alle schapen?
Dankbaar
Zou ik
Op m'n rug
Liggen zonnen
In de nacht.

Peter de Groot
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Ten slotte
Interview met Dennis Cooper
Een half jaar geleden las ik de verhalenbundel Wrong van de Amerikaanse
schrijver Dennis Cooper. Het boek maakte diepe indruk, en vooral ‘Container’
(zie p. 6-7) liet me niet meer los - een verhaal dat binnen het bestek van enkele
pagina's een schok teweegbrengt, en tegelijkertijd ontroert. Vervolgens las ik
Coopers romans. Die bevestigden wat ik al uit ‘Container’ had opgemaakt: dit
werk bezit de onontkoombaarheid die de beste literatuur kenmerkt.
Dennis Cooper gaat verder waar Bret Easton Ellis ophoudt, schreef een
criticus eens. Seksueel geweld, moreel verval, en de aantrekkingskracht van de
dood zijn terugkerende thema's. Cooper schrijft hierover met een onderzoekende
precisie, waar eerder compassie uit spreekt dan veroordeling of de zucht naar
sensatie.
Cooper ('53) schreef een vijftal romans die samen een cyclus vormen. Het
afsluitende deel Period verscheen dit voorjaar. Verder publiceerde Cooper
enkele dichtbundels, een verzameling journalistieke stukken, en genoemde
verhalenbundel. Cooper schreef zijn debuutroman Closer ('89) tijdens een
tweejarig verblijf in Amsterdam, midden jaren tachtig. In '92 verscheen bij
Prometheus een Nederlandse vertaling hiervan: Dichterbij. Ook opvolger Frisk
('91) werd vertaald: Op de tast ('92). Momenteel woont Cooper in Los Angeles.
Per e-mail had ik een gesprek met hem.
‘Container’ bevat in een notendop een aantal van Coopers belangrijkste thema's
en preoccupaties. Het is gebaseerd op zijn ervaringen in Amsterdam, zowel als
bezoeker als - later - inwoner van de stad. Het verhaal gaat over een Amerikaan die
tijdens een vakantie de seks- en pornowereld in Amsterdam ontdekt. Cooper: ‘Ik heb
‘Container’ in 1990 afgemaakt, maar ik was er aan begonnen begin jaren tachtig,
voordat ik in Amsterdam woonde. Het kwam aanvankelijk niet goed uit de verf, dus
ik legde het opzij en begon er jaren later weer aan. Ik denk dat het vooral beïnvloed
is door mijn eerste bezoek aan Holland in de jaren 70. Voor mij bestond Holland
toen gewoon uit Amsterdam, en dat stond gelijk aan seks en drugs, het bekende
romantische beeld dat Amerikanen hebben van Amsterdam.
‘Toen ik “Container” afmaakte had ik een heel andere kijk gekregen op Amsterdam
en pornografie en zo, ik keek er niet meer zo van op. Ik denk dat ik er afstand van
kon nemen, juist doordat ik in Amsterdam had gewoond, en dat ik zo de juiste toon
voor het verhaal kon vinden.’

Een beeld in het hoofd
De ik-figuur van ‘Container’, een schrijver, lijkt niet goed overweg te kunnen met
zijn fascinatie voor seksueel geweld. Hij spreekt ook zijn twijfels uit of hij er wel
over moet schrijven. Het zegt veel over Coopers eigen standpunt als schrijver. ‘Mijn
romans en korte verhalen over seksueel geweld zijn vol verwarring. Ze gaan deels
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over de ontoereikendheid van de taal, van de Amerikaanse taal tenminste, om de
complexe emoties en ideeën te vangen die eraan ten grondslag liggen, en de beelden
die eruit voortkomen. Ik denk dat mijn werk als het ware in conflict is met zichzelf,
en dat het daar zijn karakter aan ontleent.
‘Taal schiet tekort, maar toch geloof ik dat het het juiste medium is om het over
zulke extreme dingen te hebben. Het brengt een samenwerking met het publiek tot
stand zoals geen ander medium dat kan, behalve muziek misschien. Je kunt zodanig
schrijven dat er een beeld ontstaat in het hoofd van de lezer dat helemaal van hem
of haar is, aangepast aan de persoonlijke angsten en fantasieën. Zo ontstaat er een
soort buffer, en is de context niet zo bedreigend voor de lezer. Mijn roman Frisk gaat
daarover, omdat het iets presenteert alsof het de werkelijkheid is, en dan onthult dat
het fictie is. Daardoor moet de lezer bij zichzelf te rade gaan over de beelden die hij
gevormd heeft tijdens het lezen van het boek.’
In '94 is Frisk verfilmd, onder regie van Todd Verow, maar daarin is de speciale
dubbele laag van de roman geheel verloren gegaan. ‘De film Frisk is rampzalig slecht,
simplistisch, helemaal verkeerd van toon. Ik weet niet of een juiste verfilming van
Frisk mogelijk is, maar die zou in ieder geval heel wat poëtischer en minder eenduidig
moeten zijn dan die slappe film.’

Het zoeken naar intimiteit
Diverse karakters in Coopers boeken hebben fantasieën over seks die uitmondt in
de dood. Ze denken dat dit de ultieme vorm van intimiteit is. Met name bij de
hoofdpersoon in Frisk is niet altijd duidelijk of dit bij fantasieën blijft, of dat hij ze
uitvoert. Cooper: ‘Sommige van mijn personages vinden dat het aangaan van een
intense verbintenis met iemand het allerhoogste doel is in het leven. Ze realiseren
zich dat seksuele aantrekkingskracht het krachtigste gevoel is dat hun lichaam kan
voortbrengen. Daardoor gaan ze op zoek naar een bepaald type jongen, maar ze
komen tot de conclusie dat ze alleen een verbintenis kunnen aangaan als ze zo'n
jongen in hun bezit hebben. En de enige manier om die jongen te bezitten is diens
lichaam zo compleet mogelijk te verkennen, en hem vervolgens te doden. Het is een
krankzinnige gedachtengang, maar het heeft ook een verschrikkelijk verleidelijke
logica.
‘Je zou kunnen zeggen dat ik door het schrijven van fictie hetzelfde pad volg als
mijn personages. Ik geef evenveel gewicht aan de motieven van de daders als van
degenen die nagejaagd worden, en uiteindelijk houden ze elkaar in evenwicht. Dat
is waar het mij om gaat: deze zaken zijn niet goed of
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Dennis Cooper fotografie: Michael Matson
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fout, maar er is een systeem waardoor ze bedwongen kunnen worden, een soort
logica, en dat moet in de menselijke geest gebeuren.’

Moreel besef
Coopers onderwerpen mogen controversieel zijn, in de manier waarop hij erover
schrijft is hij evenmin terughoudend, vooral in zijn eerste romans. Zo bevat Frisk
gedetailleerde beschrijvingen van verkrachtingen, moord, het opensnijden van
lichamen - met kinderen als slachtoffer. Het heeft heel wat verontwaardiging gewekt.
‘Ik ben niet geïnteresseerd in shockeren. Wat ik wil is shockerende dingen zodanig
brengen dat ze hun krachtige lading behouden en tegelijkertijd transparant zijn, zodat
je ernaar kunt kijken en er op hetzelfde moment over kunt nadenken.
‘Ik denk dat mijn werk een verschillende uitwerking heeft op verschillende mensen.
Sommigen zijn geschokt omdat ze niet willen nadenken over de dingen die hen
shockeren. Anderen zijn helemaal niet geschokt, zij zien mijn werk als een onderzoek
naar de onderwerpen waarover ik schrijf.
‘Ik ben iemand met een sterk moreel besef. Daarom weet ik dat mijn werk nooit
amoreel of immoreel kan zijn; het is moreel op een heel complexe manier, net zoals
ikzelf ben. Zolang ik maar eerlijk ben over mijn persoonlijke betrokkenheid bij mijn
werk, en dat probeer ik altijd te zijn. Ik denk dat mijn werk ervan uitgaat dat mensen
in wezen morele wezens zijn, en ik vertrouw er ook op dat het als zodanig begrepen
wordt.’

Literatuur en andere kunstvormen
Popmuziek en jeugdcultuur spelen een belangrijke rol in Coopers werk. Zo draait
zijn derde roman Try rond een fanatieke fan van de jaren tachtig cultband Hüsker
Dü. Fragmenten uit songteksten duiken regelmatig op in zijn romans. ‘Muziek is
altijd belangrijk voor mij geweest. Ik begon te schrijven toen ik een jongen was,
maar ik heb op de middelbare school en later ook in diverse bands gespeeld. Niet al
te beste bands, overigens. Verder is het bezoeken van bands, luisteren naar muziek,
schrijven over muziek altijd belangrijk in mijn leven geweest. Als ik over een band
schrijf in een van mijn romans, is dat bijna altijd omdat ik hun werk bestudeerd heb
en probeerde uit te vinden hoe ik de uitwerking van hun muziek kan vertalen in
fictie.’
Coopers overige invloeden zijn heel divers. ‘Mijn belangrijkste voorbeelden zijn
Rimbaud, De Sade, en de filmregisseur Robert Bresson. Vreemd genoeg zijn mijn
meeste invloeden Frans, zoals de Nouveau Roman en de films van Alain Resnais.
Ook Andy Warhol. Maar het hangt erg van het moment af. Mijn laatste roman Period
is beïnvloed door de documentaires van Errol Morris, videospelletjes, en de Hongaarse
schrijfster Agota Kristof.’
Nu zijn romancyclus is afgerond, werkt Cooper aan verschillende projecten. ‘Ik
ben bezig aan een roman over het fenomeen van schietpartijen op scholen: scholieren
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die met een geweer een schoolgebouw binnenlopen en gewoon hun medestudenten
doodschieten. Het is een experiment, een roman te schrijven die niet echt binnen
mijn werk past, maar wel aansluit op mijn interesses. Verder ben ik bezig met het
script voor een soort artistieke pornofilm, Warm, voor regisseur Carter Smith die
volgend jaar moet uitkomen. Ik werk ook samen met beeldend kunstenaars voor
diverse projecten.
‘Ik denk dat het goed is voor een schrijver om andere kunstvormen te verkennen.
Mischien is het wel de enige manier waarop literatuur zich nog verder kan
ontwikkelen. De Amerikaanse literatuur staat al een tijdje op een dood spoor. De
interessantste jonge Engelstalige schrijvers - David Foster Wallace, Dave Eggars,
Alan Warner, Mark Danielewski - zijn duidelijk door ander media beïnvloed.’.

Categorieën
Coopers werk is door de literaire kritiek in verschillende categorieën ingedeeld, zoals
de ‘Blank Generation’, samen met Jay McInerny, Tama Janowitz en Bret Easton
Ellis. Maar die beweging, als die er ooit was, is allang weer uiteen gevallen. ‘Ik
geloof niet dat ik tot enige beweging behoor. Je zou kunnen zeggen dat ik een soort
cultfiguur ben. Mijn lezerspubliek in Amerika is vreemd genoeg in tweeën verdeeld:
jonge mensen die verder niet veel fictie lezen, en intellectuelen en afvallige academici.
Mijn werk wordt veel beter begrepen, en is ook populairder, in bijvoorbeeld Engeland,
Italië, Spanje, en landen die je niet zou verwachten zoals Denemarken en Japan.
‘Het literaire establishment in Amerika respecteert me, maar ze weten niet goed
wat ze met me aan moeten. Ik kan het aantal artikelen en recensies niet meer tellen
waarin ze naar mij verwijzen als “de gevaarlijkste schrijver in Amerika”, of “de
nieuwe William Burroughs”. Het is een manier om niet echt op mijn werk in te gaan,
hoewel het vaak als compliment bedoeld is. Het zegt wel iets over de Amerikaanse
cultuur dat mijn werk als gevaarlijk wordt beschouwd. Als ik een of andere radicale,
nihilistische filosofie zou uitdragen, viel het nog te begrijpen. De Amerikaanse
literatuur heeft geen echte onruststokers meer, en dat is vreemd omdat we een rijke
traditie hebben op dat punt. De kunsten zijn een vorm van entertainment geworden.
Zelfs als iemand iets origineels probeert te doen, wordt het in een categorie geplaatst.
In mijn geval spreken ze dus van “de laatste rebel van de Amerikaanse literatuur”.
Maar daar gaat het in mijn werk helemaal niet om.’
Erik Brus
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Over de medewerkers
Hans Boland
('51) is vertaler Russisch. Hij vertaalde o.a. Anna Achmatova en Alexandr Poesjkin.
Hij promoveerde in '83 op Achmatova. Boland woonde van '91 tot '96 in St.
Petersburg.
Dennis Cooper
(USA, '53) is de schrijver van vijf romans, waarvan de laatste, Period, dit voorjaar
verscheen. Hij schreef ook diverse dichtbundels, en de verhalenbundel Wrong waaruit
het in dit nummer opgenomen ‘Container’ afkomstig is.
Peter de Groot
(alias Peter de Selfkiller)
('73) is redacteur van Krakatau, tijdschrift tegen alles, omdat niets beter is. Krakatau
staat voor al het vuil waar niet naar gekeken wordt.
Said El Haji
('76) is geboren in Isoufayen en op zesjarige leeftijd met grote tegenzin naar
Nederland gehaald in het kader van de Wet op de gezinshereniging. Groeide op tot
een voorbeeldig moslimzoon (een juweel voor iedere moslimouder) en doorliep de
havo te Rotterdam. Studeert momenteel Nederlandse taal- en letterkunde in Leiden
en werkt aan een roman die dit najaar zal verschijnen bij uitgeverij Vassallucci.
Feico Houweling
('54) is schrijver en journalist. Afgelopen jaar kwam zijn romandebuut De Antitheek
uit bij uitgeverij Aristos. Hij publiceerde verhalen en gedichten en was een van de
samenstellers van Bzzlletin 130 over moderne Noorse literatuur. Website:
www.xs4all.nl/~feico.
Jeroen Overduin
('75) studeert geschiedenis in Leiden. Schrijven is bij hem een beetje een probleem:
met hoge verwachtingen roept hij het monster op, waarna die niet veel soeps uitvoert.
Of het klauwt zich zelfstandig een weg naar boven, waardoor Overduin niets anders
doen kan dan trillend en woedend op z'n toetsenbord rammen. Verder is hij van het
fysieke type, hoewel volkomen vreedzaam.
Dennis Rijnvis
('80) studeert journalistiek in Utrecht en woont in Pijnacker. Ooit hoopt hij zijn
geld te verdienen met het schrijven van goed verkopende romans.
Boris Ryzji
- zie p. 33
Jorg Schellekens
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('79) studeert Theater- Film- en Televisiewetenschappen, en is actief als
toneelschrijver in samenwerking met medeschrijver Ernest van der Kwast en regisseur
Jules Terlingen.
Paul van der Schoor
('61) is journalist en schrijver van korte verhalen en twee romans. De verhalen
verschenen eerder in Passionate en Sic. De roman Een warme kop thee verdween in
de la en komt daar waarschijnlijk niet meer uit. Voor Passie en lef, waarvan in dit
nummer een fragment is opgenomen, zoekt hij een uitgever. En mocht dit er nooit
van komen, dan schrijft hij dapper verder onder het motto: er zijn wel meer mooie
boeken geschreven die de drukpers nooit haalden.
Kick Smeets
('71) is in '98 afgestudeerd aan de opleiding Vormgeving & Communicatie in
Rotterdam. Nu volgt hij in Amsterdam de opleiding Journalistieke Fotografie.
Frans H. Venema
('66) publiceerde in Party, Privé en Passionate, maar ook in De Volkskrant. Komt
binnenkort met zijn eigen blad: Permafrost - literatuur in krakende kritieken.
Geïnteresseerd?
Bel: (058) 2 88 42 75.
Kees Versteeg
('59) is bezig met de organisatie van Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001 een
groot aforismenproject op te zetten. Versteegs aforismen zullen opduiken in allerlei
publicaties omtrent RCH 2001. Eveneens in voorbereiding is een cursus aforismen
schrijven.
Renzo Verwer
('72) is journalist. Hij schrijft voor o.a. De Groene Amsterdammer, Privé,
Nieuwstribune, Schaaknieuws en Wielerrevue. Hij is gefascineerd door reclame,
literatuur, strips, en alle mengvormen. Interessante voorbeelden/ ideeën kunt u hem
melden: renzov@hotmail.com
Pieter Vreugdenhil
('75) leest in zijn vrije tijd het liefst het woordenboek. Momenteel leest hij veelal
deel drie van Van Dale. Hij leest erin, of hij leest er uit. ‘Ja, daar ben ik nog niet over
uit. Maar ik zit er ook niet echt over in.’
Frans van Zoelen
('55) woont en werkt in Rotterdam. Loopt lange afstanden en schrijft korte verhalen.
Zij die hun zinnen afmaken hebben een streepje voor bij hem. ‘Profielschetsen’ is
zijn eerste publicatie in Passionate.

Passionate. Jaargang 7

54

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 04 | nummer 01 | januari/februari 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 04 | nummer 02 | maart/april 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 04 | nummer 03 | mei/juni 1997
leverbaar
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Rien Vroegindeweij over Bob den Uyl; Briefwisseling Giel van Strien en Peter
Swanborn over literatuur en tijdgeest; Thomas Verbogt, Ivan Strpka, Harmen Lustig,
Erik Nout, Yorgos Dalman, Kees Versteeg, Peter Swanborn over Richard Wilbur,
Ciaran Carson en Lavina Greenlaw.
jaargang 04 | nummer 04 | juli/augustus 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 04 | nummer 05 | september/oktober 1997
uitverkocht

Special over Riekus Waskowsky.
jaargang 04 | nummer 06 | november/december 1997
beperkt leverbaar
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Theo Verhaar, Jan Seveke, Jeroen Mettes, Thomas Verbogt, Klaas de Wit, Christian
Jongeneel, Richard Dekker, Yorgos Dalman, Kees Versteeg.
jaargang 05 | nummer 01 | januari/februari 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 05 | nummer 02 | maart/april 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 05 | nummer 03 | mei/juni 1998
uitverkocht
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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 05 | nummer 04 | juli/augustus 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 05 | nummer 05 | september/oktober 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 05 | nummer 06 | november/december 1998
leverbaar
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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 06 | nummer 01 | januari/februari 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 06 | nummer 02 | maart/april 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 06 | nummer 03 | mei/juni 1999
uitverkocht
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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 06 | nummer 04 | juli/augustus 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 06 | nummer 05 | september/oktober 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,
Joris Dane, Christian Jongeneel over Jewel en Leonard Cohen, Cornelis Krul, Eduard
Kerstiëns.
jaargang 06 | nummer 06 | november/december 1999
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leverbaar

Interview met MC Brainpower; poëzie van Raymond Carver; Christian Jongeneel
over de universele mythe van Star Wars, Heleen Groenendijk en Mariette van Muijen
over rappoëzie, Thomas van Aalten, Jeroen Mettes, Jan de Bas, Arnold Jansen op
de Haar, Take Hannessen, Jorg Schellekens.
jaargang 07 | nummer 01 | januari/februari 2000
leverbaar

Filmverhaal van Nick Cave, interview met Mark Hendriks, August Hans den Boef
over Kuifje, Rien Vroegindeweij over Rimbaud, Jacob van Duijn, Don Duyns, Steven
Verhelst, Ron Elshout, Ingmar Heytze.
jaargang 07 | nummer 02 | maart/april 2000
leverbaar

Voorpublicatie: prozadebuut The Lau, interview met Stef Kamil Carlens van Zita
Swoon, Renzo Verwer over literatuur en reclame, Joris Moens, Daniël Dee, Hanneke
Eggels, Henk Houthoff, Michelle van Dijk.
jaargang 07 | nummer 03 | mei/juni 2000
leverbaar

Passionate. Jaargang 7

Herman Brusselmans, Serge van Duijnhoven, Thomas van Aalten, Theo van Gogh,
Don Duyns, Steven Verhelst, Ayatollah Musa, Thijs Kramer, Michelle van Dijk,
Erik van der Hoeven over voetbalstrips, Christian Jongeneel over voetbaljournalistiek,
Martin Dekker over voetbalcommentaar.
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In het volgende nummer

Geen Daden Maar Woorden 2000 special
met Joost Zwagerman Barbara Stok Rashid Novaire De Kift e.v.a.
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[nummer 5]
In den beginne

Hoe krijg je een Rotterdamse Schouwburg tot de nok toe vol met voornamelijk, eh,
hoe zal ik het zeggen, jongeren?
Jongeren hebben een bloedhekel aan het woord ‘jongeren’.
Laatst was ik met een collega jonge schrijver op audiëntie bij twee dames van
Rotterdam 2001 Culturele Hoofdstad Van Europa, de een ging over podiumkunsten
en de ander over jongerenprojecten. De mevrouwen waren niet bepaald vertrouwd
met het plan dat wij ruim op tijd hadden ingediend (incluis complete synopsis,
voorbeeldscènes, begroting, c.v.'s, namen van spelers, vormgevers, rekwisietendame
et cetera). Hun eerste vraag was: ‘Kunnen jullie iets over jullie toneelstuk vertellen?’
Scusi? ‘Dat staat in die paperassen die voor jullie liggen, die hebben wij namelijk
niet voor niets geschreven,’ zei ik op mijn bekende botte In-den-beginne toon. De
meisjes keken voor de vorm vlug in de papieren, zij het enigszins verward, direct
daaropvolgend staarden ze elkaar aan. Ik heb nog nooit zulke onbegrijpelijke gezichten
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gezien, of misschien wel? Jawel, zeker wel! Bij een meisje dat de kaartjes scheurt
bij Lantaren/Venster, verdomd dat is d'r. Er viel een stilte.
Na de stilte hield een van de dametjes een praatje (de ander zat onafgebroken ‘ja’
te knikken) over een project voor jongeren dat gedurende het gehele jaar thematische
programma's aanbiedt vanuit verschillende culturele disciplines. ‘Staalkaarten heet
het,’ zei ze zo trots als een pauw, de ander kreeg een grote glimlach op haar gezicht.
Vergiste ik mij of hoorde ik ook iemand van enthousiasme met haar voetjes op de
grond popelen?
‘Iedere maand krijgt een eigen thema, dat zijn twaalf verschillende thema's.’
‘Joh?’
‘Wat zei je?’
‘Niets, ga door.’
‘Om enkele voorbeelden te noemen: Party, Rouw, Liefde & Seks.’
‘Hou op,’ dacht ik bij mezelf. ‘Hou alsjeblieft op, alsjeblieft, hou op,’ bad ik.
‘Kunnen jullie daar niet iets mee? Ik zeg niet dat we dat hele plan van jullie van
tafel moeten schuiven-’
‘Van tafel schuiven? Door de plee trekken bedoel je,’ hoorde ik de ander denken.
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Party, kom op zeg. Wat zijn dit voor tevreden idioten? Doe eens gangbaar. Rouw?
Waar zien jullie ons voor aan? Zwakzinnige tieners? Platgespoten weke schapen?
Liefde & Seks? Dat bekt toch niet. Totaal van de kaart verlieten wij het pand van
Rotterdam 2001 Culturele Hoofdstad Van Europa.
Alles is zo opgelegd, zo institutioneel, zo geforceerd, zo vijfjarenplanachtig. Eén
iemand verzint iets, of een hele horde van die zonderlingen, vervolgens roept een of
ander opperhoofd: ‘Briljant! Geniaaaaal! Olé olé olé. Waar is de champagne?’ En
hatsiekadee, er is weer een plan gelanceerd. Er zijn mensen die ervoor studeren om
ons bezig te houden, om dingen te verzinnen die ons boeien. Mijn god zijn wij dan
tegenwoordig niet meer in staat om zelf dingen te bedenken? Heeft Hella S. Haasse
dan gelijk: ‘De jeugd van tegenwoordig?’
Het is het opgelegde versus het zelfverzonnen. Wij willen namelijk niets anders
dan zelf iets verzinnen, wij verdommen het gewoon om dingen te gaan doen die een
ander zo nodig heeft moeten verzinnen. Mocht dit ietwat puberaal in de
gehoorapparaatjes klinken? Goed, mooi!
Bezigheidstherapie oefenen de heren - maar vooral de dames - Culturele
Plannetjesmakers maar lekker op elkaar uit. ‘Jij nog koffie? Ja, lekker. Met of zonder
suiker? Met alsjeblieft. Melk erin? Eh, ja, vandaag wel. Koekje erbij? Et cetera.
Daarom zit ik bij Stichting Passionate, weliswaar opgericht door de Rotterdamse
letterentycoon Giel van Strien, een ouwe lul met een naar het perfide neigende Peter
Pancomplex, maar vandaag de dag heeft hij niet zo bar veel in te brengen. Het zijn
de doelstellingen Giel. Hoe krijg je literatuur aan de man? Aan de jonge mannen en
uiteraard ook de mooie wulpse vrouwen met pak 'm beet twintig lentes? Hoeveel
mensen breken hier met de handen in het haar hun hoofd over? Dag in dag uit! Een
trieste zaak, als je het mij vraagt. Mijn motto is: mensen die (natuurlijk) kaal zijn
moeten niet met hun handen in hun haar bezig zijn.
Op 29 en 30 september organiseert Passionate weer het interdisciplinaire festival
Geen Daden Maar Woorden (wie kent het niet?), ditmaal echter in de Rotterdamse
Schouwburg. Voor de trouwe bezoekers: voorgaande jaren geschiedde het in het
Bibliotheek Theater.
Dit festival wordt georganiseerd door vrijwillige mensen van omtrent de twintig
bouwjaren. Ik wil geen hulde voor deze vrijwilligers, het is uiteraard een heel
pokkenwerk zoiets te organiseren, maar wel een leuk pokkenwerk. Het gaat mij meer
om het feit dat het niet zo geforceerd is. Het festival is nu eens niet uit de grond
gestampt rond de vraag ‘Wat vinden de jongeren leuk?’ maar ‘Wat is nou leuk?’
Op het menu staan onder meer Joost Zwagerman, Remco Campert en Abdelkader
Benali. Nu kunnen deze mannen overal op een podium staan, dat kunnen zelfs mensen
van Rotterdam 2001 verzinnen, gok ik, maar wat dit festival zo bijzonder maakt is
de afwisseling met de merkwaardige Geen Daden Maar Woorden producties.
Stadsrumoer, Van den Vos Reynaerde, Operation Rewrite, Zapruder Meets Ghandi
at the Oval Office en Sta Op en Wankel.
Van den Vos Reynaerde? What the fok? Bij het horen van deze titel krijg ik last
van acute verveling, mijn mond valt open, mijn ogen dicht, mijn armen gaan hangen
en ik hunker naar een afstandsbediening, maakt niet uit welke, teevee, radio,
videorecorder, om het even.
Bovenstaand syndroom heb ik opgelopen in de les bij mijn docenten Nederlands,
die hebben mij de Van den Vos Reynaerde willen opleggen (lees: ermee
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doodgegooid). Dat het ook anders kan, kun je gaan zien op GDMW. De Jonge Goden
die de naam Duvel Duvel dragen zullen deze tekst namelijk rappen, al dan niet om
zeep! Het eeuwenoude voor en door jongeren is vanaf nu ook: verzonnen door
jongeren.
En zo moet het! Laat je in godsnaam niet de wet voorschrijven, schrijf zelf. Neem
geen genoegen met het inkleuren van de sjablonen, zoals die zijn opgelegd door de
JongerenKultuurkamer. De tijd van de kleurplaatwedstrijden op fancy-fairs ben je
onderhand toch wel ontgroeid? Sta op je strepen! Dit is ons festival, dit is mijn blad.

Ernest van der Kwast
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Ingmar Heytze wil geen dienende dichter zijn
‘Vroeger vond ik: als je het op een podium niet weet te brengen, waarom schrijf je
dan? Dat gaat mij nu te ver. Daarna vond ik: als je het toch niet weet te brengen,
waarom houd je het dan niet bij schrijven alleen? Eigenlijk zie ik dat nog steeds zo.
Maar soms heb je schrijvers die het gewoon waard zijn om gezien en gehoord te
hebben, ook al zijn het dan geen “performers”. Stephan Enter is zo iemand.’
Als ik Ingmar Heytze interview moet ik denken aan die uitspraak van Freek de
Jonge. ‘De interviewer vroeg nog: “Zal ik niet eerst een vraag stellen,” maar ik zei:
“Ben je gek, ik lul wel een eind weg. Als je slim bent monteer je er na afloop een
paar intelligente vragen tussen, dan kom je zelf ook goed weg.”’

Ingmar Heytze foto: Lieke Timmermans

Ingmar Heytze (1970) timmert sinds enkele jaren zowel op papier als op het podium
stevig aan de weg. In november zal zijn derde dichtbundel, Aan de bruid, verschijnen
bij uitgeverij Podium. Heytze, op video tijdens Geen Daden Maar Woorden 2000
aanwezig, is een dichter naar de smaak van Passionate: helder, humoristisch en met
een aanstekelijke charmante zwier. Voor zijn voordracht gelden eigenlijk dezelfde
typeringen. Het is gewoon prettig Ingmar Heytze aan het werk te zien. En verdomd,
het is al even plezierig om hem te interviewen. Nu is de setting er ook naar: het
zomert in Utrecht dat het een aard heeft, we lunchen op het overvolle terras van café
Orloff en zien een continue stroom van op de zon afgestelde studentes aan ons voorbij
gaan. Uit het patroon van zijn volgende ogen kan ik na een tijdje de voorkeursmaten
van de dichter afleiden.

Gelul
Ingmar Heytze is dichter én performer. Ik ben benieuwd wat hij vindt van de frêle
relatie tussen die twee disciplines. Ziet hij er een gelukkig, ja vruchtbaar huwelijk
in? Een onderwerp zo uitgekauwd als de chewing gum van die Amerikaanse soldaat
die pas diep in de jaren zestig uit de jungle te voorschijn kwam en niet wist dat WO
II al weer een tijdje afgelopen was. Dat vindt Ingmar natuurlijk ook, maar hij trekt
zich er niets van aan, haalt een kussentje uit zijn tas, gaat er eens goed voor zitten
en steekt van wal.
‘Als je het mij vraagt is die liaison tussen de letteren en andere kunstdisciplines
van alle tijden. Misschien valt het nu iets meer op omdat spoken word en stand up
poetry afrekenen met het elitaire ivoren toren-gedrag dat nog altijd bij de “serieuze”
literatuur hoort. Je zou ook kunnen zeggen dat schrijvers en dichters een plaats zoeken
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in de beeldcultuur, al vind ik dat persoonlijk een nogal overdreven denktrant. Ik
bedoel, het lijkt wel alsof iedereen zich reuze zorgen maakt over de teloorgang van
het geschreven woord, behalve de schrijvers en dichters zelf. Die zitten te schrijven.
Tatjana Daan (directeur Poetry International - rd) werd gevraagd wat ze nou vond
van spoken word en stand up poetry, nou dat vond ze wel aardig, maar het mocht de
“echte” poëzie niet verdringen. Wat een gelul.’
- Ja, je organiseert toch een festival? Geef dan een blad uit, zou ik zeggen. En
verdomd, Poetry start binnenkort een online tijdschrift.
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‘Los daarvan: volgens mij hebben kunstenaars uit verschillende disciplines altijd
affiniteit met elkaar gehad. Hoe verschillend een dichter, een acteur, een schilder en
een muzikant ook mogen leven en werken: ze herkennen altijd nog meer in elkaar
dan in, pakweg, een banketbakker of een bankbediende. Daarnaast wordt een cultureel
klimaat zelden gevormd door kunstenaars uit één enkele discipline.
‘Zelf organiseerde ik tot een paar jaar terug hier in Utrecht het Poëziecircus. Het
bestaat nog altijd. Nu is de hype er een beetje uit, maar in die tijd kwamen er telkens
120 man op af. Het concept, taaltheater, deugt nog steeds. Die crossover levert aardige
experimenten op. Maar om de tijdgeest te vatten moet je blijven opletten. Dat is
inherent aan het concept: je moet je blijven vernieuwen en daarvoor zou ook de
organisatie zelf in beweging moeten blijven. Het grote risico van al dat visuele geweld
is natuurlijk dat mensen geen oor meer hebben voor de poëzie zelf. Zo hadden we
ooit Menno Wigman in het Poëziecircus. Dat is geen showman nee. Die jongen staat
daar gewoon en draagt de prachtigste gedichten voor. En na afloop hoorde ik mensen,
van de organisatie nota bene, zeggen: “Nou die Wigman viel tegen.” Wat? Jullie
hebben naar Menno Wigman geluisterd! De beste dichter van onze generatie! Met
afstand!’

Spontaniteit
‘Dat samenspel met andere disciplines blijft me boeien. Ik werk veel met muzikale
begeleiding. Met de gitarist Desmond Haneveer bijvoorbeeld. In het verleden trad
ik vaak op met Alex Burghoorn op cello.’
Dan volgt een uitgebreide lezing over het bespelen van een versterkte cello. Wie
geïnteresseerd is moet de dichter er bij gelegenheid maar eens naar vragen. Waarna
het gesprek komt op Jan Klug, multi-instrumentalist van Dichters uit Epibreren.
‘Jan gebruikt altijd een serie geluidseffecten voor een optreden. Zoals hij het doet
kan je er alle kanten mee uit, maar meestal geven al die presets natuurlijk weinig
ruimte tot improvisatie. Mijn optredens zijn over het algemeen toch al tot in de puntjes
voorbereid. Meestal maak ik vlak voor het optreden een definitieve selectie,
afhankelijk van de sfeer, het publiek en mijn humeur. Je zult me op een podium
eigenlijk nooit iets zien voorlezen wat ik niet vooraf gepland had. Hooguit sla ik af
en toe een gedicht over als de reacties daar aanleiding toe geven. Wanneer ik werk
met muzikanten, ligt de setlist volkomen vast, zeker wanneer de muzikanten
effectenapparatuur met presets gebruiken. Alleen de praatjes tussen de gedichten
geven nog ruimte voor spontaniteit. Dat heb ik van Ruben van Gogh geleerd. Die
kan dat heel goed, hij is ook als stand-up comedian begonnen. Voor het publiek is
dat ook fijn, zo'n salvo van gedichten is anders een aanslag op je
concentratievermogen. Het hele optreden oogt meer ontspannen. Ik heb er weleens
aan gedacht, of eigenlijk was het een tip van Guillaume van der Graft, om de meest
geslaagde inleidende praatjes op papier te zetten en op te nemen in een volgende
bundel. Ik laat tegenwoordig een MD meelopen bij mijn optredens, dus het zou
gewoon een kwestie zijn van afluisteren en uittikken. Maar dan verliezen ze natuurlijk
hun spontaniteit. En je kunt ze daarna niet meer met goed fatsoen gebruiken voor
volgende optredens.’
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- Luister je die MD's ook af om te kijken of er nog verbeteringen mogelijk zijn in
je optredens?
‘Nee, maar als ik beeldopnamen van mezelf zie schrik ik nog steeds van mijn
motoriek. Niet dat ik er veel aan doe, dat
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heeft toch geen zin. Het enige waar ik op let is dat ik mijn borst niet te veel naar
voren en mijn nek naar achteren gooi. (Neemt een Youp van 't Hekhouding aan in
zijn terrasstoel.) Zo van ‘ik zet me schrap, ik kan jullie hebben’. Die houding past
mij en mijn gedichten helemaal niet. Dus wat heeft Mensendieck mij geleerd: rug
recht, ademhaling vanuit de buik, dat is ook beter voor mijn stembanden. Een basale
stemtechniek, niets meer niets minder. Maar als je in een endorfinerijke
Selfkicker-aanval schiet, vergeet je dat natuurlijk allemaal. Niet dat zoiets vaak
voorkomt hoor, daarvoor is mijn optreden toch te bestudeerd.
‘De opbouw van mijn optredens voldoet aan een vrij consistente, ijzeren logica de wetten van een goed popconcert. Het maakt niet uit dat een band een hele avond
speelt en ik maar een kwartier. In beide gevallen moet de set als geheel kloppen.
Sterker nog, als je maar een kwartier ofwel tien tot twaalf gedichten hebt, moet het
optreden ook meteen staan. Daarom open ik altijd met een pakkend, maar niet te
ingewikkeld gedicht. In het begin is het publiek nog te veel bezig met hoe je er uitziet
en hoe je er bijstaat om goed op te letten wat je zegt. Een goede opening vind ik
bijvoorbeeld “Entree” (zie verderop in dit nummer - rd). Tijdens de eerste drie
gedichten bepaalt het publiek of ze verder naar je willen luisteren of gaan zitten
wachten tot je klaar bent. Daarom doe ik in het begin meestal een ademtechnisch
huzarenstukje als het rap-achtige “Parfum of palfium” (zie Passionate, jan-feb 2000
- rd). In de loop van de set probeer ik recente gedichten af te wisselen met wat
bekendere stukken waarna ik afsluit met een kosmisch gedicht als “Voor de verre
prinses”.’

Een impressie
‘Tijdens het schrijven houd ik me er volstrekt niet mee bezig of het gedicht straks
wel lekker bekt op een podium, maar als het af is weet ik wel of een gedicht
stage-potential heeft. Ik schrijf altijd met klank en ritme als uitgangspunt, waardoor
in principe al mijn werk zonder al te veel moeite voorgelezen zou kunnen worden.
Toch zijn er weleens gedichten die bij optredens kennelijk niet werken. Die vallen
bij de samenstelling van een bundel dan ook meestal af. Alle gedichten uit De
Allesvrezer en Sta op en wankel (Heytze's eerste twee bundels - rd) hebben eigenlijk
wel gefunctioneerd in de voordracht, alleen zijn er in de loop van de tijd bepaalde
favorieten bij het publiek, en bij mij, boven komen drijven. Ik lees liever recent werk,
omdat het dichter bij me staat dan oudere gedichten. Aan de andere kant is het een
kick als er juist om een bepaald gedicht uit een oudere bundel wordt gevraagd.’
- Al was het maar omdat zo iemand je optreden in ieder geval ook nog kan volgen.
Want wat blijft er over van voorgedragen poëzie als de mensen het gedicht niet al
van tevoren kennen?
‘Een impressie, een paar beelden en de wens om de gedichten nog eens na te lezen.
Wat dat betreft is zo'n optreden toch vooral een reclamespot. Kijk, zo'n gedicht komt
maar één keer voorbij. Het publiek heeft geen invloed op het tempo, men kan niet
even terug in de tekst om de verbanden te ontdekken. De mensen zien het gedicht
ook niet in zijn specifieke opmaak voor zich. Onze oren zijn natuurlijk op de eerste
plaats proza-gericht. Waar het bij de meeste poëzie nou net niet om gaat is het
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verhaaltje. Dat is altijd hetzelfde: de liefde is weg, alles gaat slecht, de fles is leeg,
je voelt je niet goed, we gaan allemaal dood, de kosmos die op

Passionate. Jaargang 7

9
ons drukt. Dus bij een poëzievoordracht draait het niet om het begrip. Wat overblijft
is een impressie van de dichter en zijn gedichten. En een ‘aangekleed’ optreden kan
die impressie versterken. Wat niet betekent dat je er ineens zeeleeuwen bij hoeft te
halen. Poëzie is entertainment, of moet het zijn. Je moet er iets van maken op het
podium.
‘Nou hoef je niet meteen als Serge van Duijnhoven allerlei samples en video en
toeters en bellen erbij te slepen. Al die hulpmiddelen moeten in dienst staan van je
persoonlijkheid. Want daar gaat het toch om? Er zijn mensen die stappen de kroeg
binnen en niemand kijkt op. Een ander stapt binnen en meteen is het gezellig. En
daar hoef je niet jong voor te zijn. Kijk maar naar Simon Vinkenoog, Adriaan Morriën
of J.A. Deelder. Of mijn favoriet: Tom Lanoye. Die man geeft pas een sterke literaire
performance weg. Lanoye verstaat de theaterwetten, heeft wat te melden en wil dat
ook uitdragen. Daar gaat het uiteindelijk om. Tom Lanoye is de Pierre Bokma van
de literatuur.’
Dus voor GDMW 2001 moet Passionate aan de slag met de voorstelling ‘Bokma
leest Heytze’?
(Verslikt zich in zijn ijsthee.) ‘Ik denk niet dat Bokma dat wil. Mijn gedichten zijn
over het algemeen sterk relativerend. Dat zal hij niet interessant genoeg vinden, al
dat relativerende de hele tijd. Maar vraag het hem eens. Als iemand het moet doen,
dan hij.’

Plannen, plannen, plannen
‘Wat ik nog zou willen is een echte poëziepopband oprichten. Zoiets als Acda & De
Munnik. Heytze & Haneveer. Desmond kan prachtig zingen, maar heb ik er het lef
wel voor? Anders doe ik de parlandi er tussendoor. (Begint: ‘Ik heb hier een brief
voor mijn moeder...’) Maar als je zo'n hele act hebt ingestudeerd moet je ermee op
tournee kunnen. Dat zit er voorlopig niet in (Heytze heeft reisvrees - rd).
‘Ik wil ook nog een cd opnemen met onder anderen Desmond en Jan Klug. Dan
zou ik een stuk of tien gedichten in de stijl van ‘Parfum of Palfium’ moeten hebben.
Misschien ga ik er wel op zingen. Bij de tentoonstelling van Theo van Doesberg hier
in het Centraal Museum heb ik een rap gemaakt op teksten van Van Doesburg. Die
teksten leenden zich daar wonderwel voor. Pas geleden verscheen bij Kwadraat een
boek over Jan Engelman. Voor die gelegenheid zing ik met Desmond op gitaar zes
gedichten van Jan Engelman. Onder meer de Marsmanblues in authentieke John Lee
Hooker-stijl.
‘De cello vind ik nog steeds het mooiste instrument voor de begeleiding van poëzie.
Die wat lagere tonen geven precies de goede onderlaag. Een contrabas is ook goed
maar kan alweer gauw te laag zijn. Piano is dan weer erg voor de hand liggend als
instrumentale begeleiding. En een klarinet heeft van zichzelf te veel stem. Bij een
gitaar loop je hetzelfde risico. Maar Desmond Haneveer is een goede gitarist. Zoals
hij het zelf zegt: “Ik moet onopvallend in de weg staan.” De muziek is toch vooral
dienend aan de poëzie. Omgekeerd moet ik het eerste geslaagde experiment nog
meemaken; die ritualisering waarbij de dichter en zijn gedicht ondergeschikt gemaakt
worden aan het interdisciplinaire experiment. Hoewel, ik kan me wel een gedicht ter
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ondersteuning van mooie filmbeelden voorstellen. Maar Ingmar Heytze, de dienende
dichter, nee dat zie ik niet zo zitten.’
Richard Dekker
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Entree
Voor Tommy Cooper
Het doek stort neer - daar ben ik dan,
minister van onverrichte zaken,
ontmaskerde held uit de sokkenla,
ridder tjokvol vrees en blaam,
aangenaam.
Mijn hart is zwak, maar stervensgroot,
het klopt en veegt en zuigt tot in de verste
hoeken van het universum. Zonder moeite
zaag ik het in twee, ik goochel wat ik kan:
duiven hangen klem onder mijn oksels,
oude liefdes kruipen uit de mouw
als hagedissen.
Een somber, afgeleefd konijn
kruipt stil mijn hoed in en verdwijnt het Indiase touw valt slap.
De show moet door! In de coulissen
zak ik in elkaar als laatste grap.

Aan de bruid
‘If it was raining kisses he'd be the only
person with an umbrella.‘
- Terry Pratchett
Ik dacht ik schrijf je even
om te melden hoe het is gegaan,
maar de kaart blijft ongeschreven.
Er is geen beginnen aan.
Ik leef nog steeds - een vorig leven
dat me niet is toegestaan,
ik fiets nog steeds bij je vandaan
met alle lichten tegen.
Het wordt later en ik mis je.
Je bent inkt onder mijn huid.
Het is voorjaar en het regent
en je zoekt een trouwjurk uit.

Passionate. Jaargang 7

11

Rorschach
Ik zwoer dat ik je niet zou schrijven.
Toen ik aan een brief begon,
een zware, zwarte brief om 's nachts
te posten in een regenbui,
liep alles uit tot inktpatronen.
Lange zinnen kolkten samen
tot een donkerblauwe brij.
Woorden leden schipbreuk.
Letters gingen kopje onder
en verdronken in de kantlijn.
Vlekken stolden tot jouw ogen.
Later kwam je mond omhoog
uit het papier en zei: je moeite
is ontroerend, maar je doet
altijd zo moeilijk, kijk,
de liefde is van brandhout
en een inktvlek is een inktvlek
en voorbij voorgoed voorbij.

Eindspel
Het groezelig ivoren spel
waarmee ik elke dag opnieuw
moet schaken, is een platte hel.
Ik speel alleen - mijn tegenstanders
zijn verdwenen in de zwarte velden,
en passant geslagen door de klok ik hoor zijn vuile tikken wel.
Het ergste is nog dat ik nooit
verliezen kan, mijn eindspel
werd een platgetreden zebrapad,
ik ken mijn diepste hinderlagen
als geen ander, elke slag is mij,
er komt geen zet voorbij die ik
niet uren terug voorzag.
En elke dag leer ik mezelf
weer mores op het ebbehout.
Ik sloop mijn torens, offer dames,
keel pionnen, slacht een paard,
ik ben een droeve witte koning
met een knarsend zwaard
van onmacht aan een leeg banket wie doet mij een tegenzet.

Ingmar Heytze
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eefje wentelteefje
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Jeroen de Leijer
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Ogen vol zand
Het woonerf ligt er verlaten bij. Op de bielzen rond de zandbak ligt een rood schepje.
De speelplaats is afgezet met plastic lint. Geen toegang. Ik ren naar huis, zo snel ik
kan.
Door de achterdeur ga ik naar binnen. Die is altijd open. Behalve 's nachts. Mama
doet hem dicht als ze naar bed gaat.
In de keuken drink ik een paar slokjes water uit de kraan. Door de keukendeur,
die op een kier staat, komt de poes binnenlopen. Ik kniel neer om haar te aaien.
Opeens hoor ik stemmen. Er is iemand aan de voordeur.
‘Ze is niet thuis,’ hoor ik mama zeggen. ‘Maar ze kan elk moment komen.’
‘Ik kom wel een andere keer terug.’ Een doffe mannenstem. ‘Ik wil u graag eerst
alleen spreken.’
‘Waar gaat het om?’
‘Er is een meisje gevonden in een sloot. Misschien...’
Ik druk mijn handen tegen mijn oren. Ik wil het niet horen. De poes loopt weg.
Even later komt mama binnen. ‘Waar ben je in godsnaam geweest?’ vraagt ze.
‘Bij Marleen,’ zeg ik. Ik voel mijn ogen branden. ‘Ik ben gewoon bij Marleen
geweest.’
Mijn beste vriendin heet Marleen. We zitten al sinds de kleuterschool bij elkaar in
de klas. Vroeger was ze wel eens gemeen tegen me. Toen ik zes was, stopte ze me
in een kast. ‘Het is voor je eigen bestwil,’ riep ze, terwijl ze de sleutel omdraaide.
Wat is dat, bestwil? dacht ik en begon te huilen.
‘Mama, hoe voelt het als je niet meer in leven bent?’
Ik durf het niet te vragen. Ze zou bij mijn bed komen zitten en zeggen: ‘Meisje,
waarom vraag je dat? Dat zijn toch geen vragen voor een meisje van tien?’
Ik vraag niets meer. Ik krijg toch nooit antwoord. Net als toen ik vroeg waarom
papa niet meer bij ons woonde. Ik kruip in bed en trek de dekens over mijn hoofd.
Op woensdagmiddag komt er een kale meneer op bezoek. Hij mist een knoopje van
zijn overhemd. Ik herken zijn stem niet, maar volgens mij is het dezelfde man die
zaterdag aan de deur is geweest. Hij komt met ons praten. Mama heeft thee gezet en
schenkt voor alle drie een kopje in.
‘Ik ben Henk,’ zegt hij.‘Hoe heet jij?’
‘Jessica,’ zeg ik met tegenzin. Hij weet natuurlijk al lang hoe ik heet. Zijn
hoofdhuid glimt in het zonlicht dat door het raam naar binnen valt. Buiten rijdt een
jongetje voorbij op een step.
‘Een leuke naam.’ Mijn moeder houdt de man een trommel met koekjes voor. Hij
kiest een kransje uit met roze glazuur en legt het naast zijn kopje op het schoteltje.
‘En hoe heet je vriendinnetje?’
‘Marleen.’
Ik neem geen koekje. Geen trek. Ondanks zijn glimlach maakt Henk me bang.
Voor mij blijft hij gewoon een man.
‘Spelen Marleen en jij vaak met elkaar?’
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‘Speel jij wel eens met jezelf?’ vroeg Marleen.
‘Hoe bedoel je?’
We zaten in kleermakerszit op de grond. Om ons heen lagen kleertjes van onze
Barbiepoppen. Marleen kroop naar de cassetterecorder in de hoek van de kamer en
zette de muziek zachter.
‘Ik wil het wel uitleggen,’ zei ze, ‘maar dan moet je al je kleren uittrekken.’
‘Net als de Barbies zeker,’ proestte ik. De poppen lagen naakt op de grond.
‘Of durf je je niet uit te kleden?’ vroeg Marleen. ‘We hebben toch al eens elkaars
plasgaatjes bekeken?’
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Afgelopen zomer hadden we vaak in de tuin van Marleen gespeeld. Haar vader had
de tuinslang klaargelegd. Die mochten we gebruiken om tussendoor af te koelen.
Een enkele keer liep het uit de hand en bekogelden we elkaar met modder en aarde.
Daarna gingen we samen onder de douche. ‘Mag ik kijken hoe jij plast?’ had Marleen
gevraagd.
Ik trok mijn T-shirt, broek en onderbroekje uit. Marleen deed hetzelfde. Het was
net alsof we weer samen onder de douche gingen. We hadden alleen onze sokken
nog aan. Marleen ging op een stoel zitten en deed haar benen wijd. Ze liet haar
plasgaatje van heel dichtbij zien. ‘Hier komt de plas uit en daar...’
‘Daar komen de baby's uit.’ Ik was ook niet gek.
‘Nee, joh,’ riep Marleen. ‘Daar moet een piemel in. Pas daarna komen er kinderen.’
‘Ja, hèhè. Dat weet ik ook wel.’
‘Marleen woont een paar straten verder,’ zeg ik tegen de man. ‘We spelen zowat
elke dag bij elkaar.’ Ik pak mijn kopje en drink een slok thee. Nog te warm.
De man bijt in zijn koekje. Er valt een stukje glazuur op de grond. Hij pakt het op
en legt het op zijn schoteltje. ‘Wat doen jullie zoal?’
‘Hier moet je je vinger instoppen en dáár moet je zachtjes wrijven.’
Toen we Marleens moeder thuis hoorden komen van haar werk, kleedden we ons
snel aan. En de Barbies ook. We gingen naar beneden om TV te kijken.
‘Spelen,’ antwoord ik. ‘Of TV kijken.’
‘Wat spelen jullie dan?’ Er staan kleine zweetdruppeltjes op het hoofd van de man.
Hij stopt de rest van het koekje in zijn mond, kauwt even en spoelt alles weg met
thee.
‘Gewoon spelen.’
‘Wat doen jullie?’ vraagt de man weer. Met kleine, priemende ogen observeert
hij me. Ik durf nauwelijks terug te kijken.
‘Gewoon,’ zeg ik. Ik kijk naar mama. Wat moet ik zeggen?
‘In de zomer spelen ze vaak buiten met de tuinslang,’ vertelt ze. ‘Dan komt ze
drijfnat thuis.’
‘Dat is leuk,’ glimlacht de man. ‘Maar spelen jullie eigenlijk ook met andere
kinderen?’
Af en toe kwamen Marleens oom en tante op bezoek. Haar neefje Nickie kwam mee.
Het was een vervelend jochie, en daar moest zij dan mee spelen. Een tijdje geleden
heb ik hem voor het eerst gezien. Hij was vijf jaar, rende onafgebroken rond en
gooide alle spullen in de slaapkamer van Marleen omver.
‘Laten we hem in de kast stoppen,’ zei ik. Ik had Marleens kleerkast al geopend.
Marleen pakte haar neefje bij de arm en werkte hem naar binnen. Hij begon met
zijn vlakke handen op de binnenkant van de deur te meppen. ‘Eruit!’ schreeuwde
hij. ‘Ik wil eruit!’
Ik zette de cassetterecorder aan en riep boven de muziek uit dat toch niemand hem
zou horen. Dat hij beter zijn mond dicht kon houden. Des te sneller zouden we hem
weer vrij laten. ‘Dat kreng zijn we tenminste even kwijt,’ zuchtte ik. ‘Wat zullen we
nu gaan doen?’
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‘Weet je dat het leuk is om aan piemels te zuigen?’ vroeg Marleen.
Ik schaterde. ‘Wat is dat voor iets geks?’
‘Ik heb het mijn moeder zelf zien doen bij mijn vader,’ zei Marleen, ‘'s Avonds
toen ik niet kon slapen, ging ik naar de gang. Ik opende hun deur een stukje en keek
naar binnen.’
‘Dan is jouw moeder wel erg raar.’
‘Kijk zelf maar eens in de slaapkamer van je ouders. Dan zul je zien dat zij het
ook doen.’
‘Mijn ouders zijn gescheiden,’ zei ik. ‘Dat weet je toch?’
‘Sorry,’ zei Marleen. Toch bleef ze erbij dat het normaal was. We konden het
proberen bij haar neefje.
‘Nickie!’ Marleen tikte met haar knokkels tegen de deur. Er klonk een zacht gebrom
vanuit de kast. ‘Nickie. Je mag eruit als je je pikkie laat zien.’ Ze lachte even. ‘Als
je het niet doet, laten we je voor altijd in het donker zitten.’
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De cassetterecorder sprong met een tik uit. Het bandje was afgelopen.
‘Heb je je broek al uitgetrokken?’ vroeg Marleen. Het bleef stil. Buiten hoorde ik
geschreeuw van langsfietsende kinderen.
‘Ja,’ klonk het even later. Marleen draaide de sleutel om en opende voorzichtig
de deur. Nickie kwam in zijn blote kont naar buiten en stapte door de kamer. Op zijn
gezicht stond een glimlach alsof hij trots was. Marleen liet hem op het bed zitten,
zodat we hem goed konden bekijken.
‘Het lijkt wel een klein worstje,’ zei ze. Ze pakte het piemeltje tussen duim en
wijs-vinger en draaide zo ver mogelijk links- en rechtsom, tot Nickie kort ‘au’ riep.
‘Ik geef er wel een kusje op,’ zei Marleen. Nickie grinnikte, terwijl ze haar lippen
om de piemel sloot en zachtjes zoog.
‘Niet zo lekker,’ zei ze toen ze het dingetje uit haar mond had laten glippen. Ze
draaide zich naar me om. ‘Nu moet jij.’
Ik knielde bij het bed neer en bracht mijn hoofd naar voren. Een worstje was het
niet. Eerder een slurfje. Net zo gerimpeld als de huid van een olifant. Ik drukte mijn
tong er eventjes tegen, maar proefde niets.
‘Heb je hem in je mond gehad?’ vroeg Marleen. Ik knikte.
‘Nee hoor,’ riep Nickie. Hij zat nog steeds lachend op het bed.
‘Je moet er wel op zuigen,’ zei Marleen tegen mij. ‘Dat heb ik ook gedaan. Net
als op een lolly.’
Ik gaf een kort zuigje, stond toen op en pakte de broek van Nickie uit de kast. ‘Je
mag hier nooit iets van vertellen,’ hoorde ik Marleen tegen Nickie fluisteren. ‘Aan
niemand. Anders maken we je dood. Hoor je? Dan maken we je dood.’
De rest van de dag praatten we er niet meer over. We voetbalden met Nickie buiten
op het pleintje.
‘We voetballen soms met jongentjes uit de buurt,’ zeg ik.
‘O.’ De man houdt zijn hoofd schuin en kijkt me met gemaakte verwondering aan.
‘Wat sportief! Waar voetballen jullie dan?’
‘Op het pleintje bij Marleen voor de deur.’
Mijn moeder schenkt een tweede kopje thee in voor hem. Hij neemt er dit keer
geen koekje bij.
‘Dat is mooi. Dat het zo dicht bij huis is. Komen jullie ook wel eens bij de zandbak
op het woonerf?’
Met z'n tweeën liepen we door het woonerf. We gingen ijs halen bij de snackbar een
paar straten verderop. Waar het woonerf een bocht maakte, was een speelplaatsje
aangelegd. Een klein meisje balanceerde met een plastic schepje in haar hand op de
bielzen rond de zandbak. Ze droeg een roze jurkje en witte gymschoenen.
‘Meisje!’ riep Marleen. ‘Heb je zin om te spelen?’
Het meisje keek op. Ze knikte.
‘Laten we een kasteel bouwen,’ zei Marleen. ‘Begin jij maar vast te graven.’
Het meisje liet zich op haar knieën in het zand vallen en wroette met haar schepje
in het zand. Haar jurk schortte op. Ze droeg een wit onderbroekje met rode stippen.
Voor ik het wist had Marleen het broekje opzij gedaan en zat met haar vinger in het
kutje van het meisje. Want dat woord gebruikte Marleen meestal: kutje. Van mijn
moeder mocht ik het zo niet noemen. Zij zei altijd: voorbips, vagina of piemelien.
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‘Blijf af,’ zei het meisje met dunne stem. Ze wilde opstaan, maar Marleen duwde
haar neer.
‘Gewoon doorgraven,’ commandeerde ze. Ik zat op een van de bielzen en keek
toe hoe Marleen haar vinger in en uit bewoog. Na een tijdje stond ze op en wenkte
mij. ‘Jouw beurt.’
Ik ging achter het meisje zitten en deed hetzelfde als Marleen. Opeens hoorde ik
een geluid. Ik trok mijn hand terug, deed het jurkje van het meisje weer goed en keek
op. Een oude vrouw met een fiets aan haar hand stond naast de zandbak. Er hing een
beige handtas aan haar stuur.
‘Zijn jullie leuk aan het spelen?’ vroeg ze.
Ik knikte, maar het meisje schudde met haar hoofd. Er stonden tranen in haar ogen.
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‘Mijn zusje heeft zand in haar ogen gekregen,’ zei ik snel. ‘Maar verder is er niks
aan de hand.’
‘Goed zo,’ zei de vrouw. ‘Speel maar fijn verder.’ Ze zette haar rechtervoet op de
trapper, stepte drie keer met haar andere voet om vaart te krijgen en reed weg. Voordat
ze uit zicht was, keek ze nog even om en zwaaide.
‘Wie was die oma?’ vroeg Marleen. Ze stond naast me met een paar takjes van
struiken in haar hand. Ik haalde mijn schouders op.
‘Laat mij nog eens,’ zei Marleen. Ze knielde bij het meisje neer en trok haar jurk
omhoog. Ze duwde een takje in het kutje van het meisje. Aan het uiteinde zaten nog
een paar blaadjes. Een tweede takje verdween in haar bips.
Het meisje begon te jammeren. ‘Au! Hou op!’
Ik legde mijn hand op haar mond. ‘Je moet stil zijn,’ zei ik. Maar het meisje snikte
steeds harder. Kwijl droop tussen haar lippen door langs mijn vingers. Plotseling
beet ze in mijn hand. Ik gaf een klap op haar wang, waarna ze begon te krijsen.
Marleen gooide het meisje op haar rug in het zand. ‘Hou op met janken, trutje,’
siste ze door haar tanden heen. Ze trapte het meisje tegen haar benen, waardoor ze
nog harder ging huilen.
‘Stop ermee,’ riep Marleen. Ze schopte nu tegen de zijkant van haar hoofd. Een
paar keer met de punt van haar schoen vlak naast haar oor. Opeens werd het huilen
minder. Ook ik trapte twee keer in het gezicht van het meisje. Ze lag stil en verroerde
zich niet meer.
‘Pak haar benen,’ zei Marleen tegen mij. ‘We leggen haar in de sloot achter de
struiken.’
Samen sleepten we haar naar de bosjes. Voordat we haar in het water lieten glijden,
trok ik de takjes uit het meisje. Er kleefde bloed aan. Ik wierp ze in de kuil die het
meisje had gegraven en gooide er met het schepje zand overheen.
‘Nu gaan we ijs halen,’ zei Marleen. Ze rende al voor me uit. Ik legde het schepje
op een biels en holde achter haar aan.
‘We komen eigenlijk nooit op het woonerf,’ zeg ik tegen de man. ‘We lopen er alleen
doorheen als we ijs gaan halen.’
‘Hebben jullie wel eens kinderen zien spelen in de zandbak?’
‘Is daar een zandbak?’ vraag ik, terwijl ik in mijn theekopje kijk. Er ligt zwart
gruis op de bodem.
‘Ja. Er is een zandbak op het woonerf. Heb je daar onlangs nog iets vreemds
gezien?’
‘Nee. Ik ben nog nooit bij die zandbak geweest.’
De man is niet veel langer blijven zitten. Hij dronk zijn tweede kopje thee uit, stond
op en liep met mama naar de gang.
‘Ik heb niet het idee dat uw dochter er iets mee te maken heeft. Maar we checken
elke tip. Het kon zijn dat ze iets gezien had.’
's Avonds voordat ik ga slapen, kijk ik met mijn opmaakspiegeltje tussen mijn benen.
Dat vind ik leuk. Met één hand open ik de gleuf, de voorbips. Want daarachter zit
de zachte, rode huid. Mijn plasgaatje. Mijn kutje. Ik leg het spiegeltje weg en pak
een potlood van mijn tafel. Met spuug maak ik de achterkant nat en steek het tot de
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letters hb in het gaatje. Heel even voelt het koud aan. Dan duw ik het langzaam
verder.
Er zit een stokje in mijn kutje, denk ik en ik glimlach. Voorzichtig draai ik het
potlood rond. Een vreemd gevoel, maar het doet geen pijn. Nee. Pijn doet het niet.
Steven Verhelst
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Middeleeuwse Reinaert de Vos in een nieuw Duvels jasje
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Voor het Geen Daden Maar Woorden festival bewerkt de rapformatie Duvel Duvel
de middeleeuwse vertelling Van de Vos Reynaerde. De tekst is in de dertiende eeuw
gemaakt door een zekere Willem en waarschijnlijk ook door hem opgeschreven. En
dat is al bijzonder want in die tijd was het schrift alleen weggelegd voor monniken
en de elite. De orale literatuur was de bron van kennis en vermaak. Nu, zo'n acht
eeuwen later, laten schrijvers en dichters op podia hun werk horen, maar het zijn
vooral rappers die van het gesproken woord weer een begrip maken.
Het verhaal Van de Vos Reynaerde, ook wel Reinaert de Vos genoemd, is rijp voor
een nieuwe rap-interpretatie. Het Vlaamse dierenepos is nu nog steeds actueel, want
iedereen kan zichzelf of zijn naaste medemens erin herkennen. De vos is een listige
zakenman die met zijn streken iedereen om de tuin leidt. Hij is alleen uit op zijn
eigen gewin en is bereid daar meerdere creatieve moorden voor te plegen. Het middel
is simpel, altijd hetzelfde en zeer succesvol: straf iemand af op zijn eigen begeerte.
Het verhaal drijft de spot met de middeleeuwse maatschappij, vooral met de kerk
en de adel. Maar ook het gewone ‘klootjesvolk’ wordt niet al te best afgeschilderd.
De boer die Bruun de Beer betrapt op het smikkelen van honing uit een boom neemt
geen halve maatregel. Samen met andere dorpsbewoners ranselt hij de beer genadeloos
af, die van angst snel afdruipt. Bruun baalt dat hij zich heeft laten verleiden door de
honing die Reinaert hem had aangewezen.
De vos bekijkt dit schouwspel op een veilige afstand en lacht in zijn vuistje. De
sluwheid van de vos zou niet misstaan in de huidige grotestadscultuur en het westerse
leven dat op het individu gericht is. Bemachtig zoveel mogelijk voor jezelf en zorg
dat je niet gepakt wordt, lijkt het hedendaagse devies. Reinaert de Vos is er groot
mee geworden.

Censuur
De inhoud en de verhaalelementen uit de Reinaert zijn tegenwoordig ook herkenbaar
in de teksten van rappers. De uitlatingen over bitches en mother-fuckers daargelaten,
want die woorden bestonden nog niet in het Middelnederlands. Moraal,
identificeerbare hoofdfiguren en ook de schunnigheden zijn in het verhaal van de
vos en in de huidige rapteksten terug te vinden.
Rappers die geen blad voor de mond nemen, krijgen tegenwoordig netjes een
parental advisory-sticker op hun cd geplakt. Hetgeen de verkoopcijfers vaak juist
een extra impuls geeft. Omdat er in de middeleeuwen nog niet zo'n sticker bestond,
werd er censuur toegepast. Ouders hadden liever niet dat hun kinderen kennis namen
van vers 1258 waar Tibeert de Kater de pastoor onder handen neemt. De kater is
door een sluwe streek van de vos in de val gelopen toen hij de lekkere sappige muisjes
in de schuur van de pastoor rook.
De pastoor stond in zijn blootje en
was klaar
Om een geweldige klap uit te delen.
Toen Tibeert inzag dat hij zeker
sterven zou,
Werd hij een beetje dapperder,

Passionate. Jaargang 7

Zodat het voor de pastoor op een
ramp uitliep:
Zowel met z'n klauwen als met z'n
tanden
Eigende Tibeert zich iets toe, zoals
duidelijk bleek.
Hij sprong de pastoor tussen z'n
benen
Naar de beurs zonder naad
Waarmee men tegen de klok slaat.
Het ding viel naar beneden op de
grond.

Sommige tekstuitgevers hebben nogal moeite gehad met deze passage waarbij ook
een duidelijke illustratie is getekend. De doodongelukkige vrouw van de pastoor
jammert over de schande die haar man is overkomen. Reinaert de Vos troost haar
met de woorden dat de pastoor zijn eigen klokkenspel niet meer kan bespelen, maar
dat hij nog wel de kerkklok kan luiden.
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Om dit pikante stuk waarin de kerk te schande wordt gemaakt te omzeilen, lieten de
meeste tekstschrijvers de kater een deel van de neus van de pastoor afbijten.

Moraal
Het is niet makkelijk om in deze vertelling een identificatiefiguur te vinden. Wie
voelt zich nu verbonden met de ongelukkige pastoor of de kat die in het nauw is
gedreven? Iedere toehoorder kiest het liefst the good guy uit, maar in dit verhaal is
iedereen the bad guy (of girl) die zich door zijn eigen begeertes laat verleiden. De
Reinaert is een van de zeldzame middeleeuwse literaire werken zonder positief
personage met wie je je goed kunt identificeren. De voorkeur gaat uiteindelijk toch
naar de vos die iedereen te slim af is.
De moraal van het verhaal kan een ieder voor zichzelf invullen. Al lijkt het erop
dat uiteindelijk iedereen een verdorven ziel heeft en dat de luisteraar beter zou moeten
weten. En is dat ook niet te horen in de teksten van rappers waarin ze zich beklagen
over het roven van auto's, het jatten van teksten en het verleiden van hun meisjes
door andere rappers? Terwijl ze zich er soms zelf ook schuldig aan maken, evenals
Reinaert.
Onze vos verkracht in vers 72 de vrouw van Isengrijn de wolf, al wordt ze in de
gecensureerde versie enkel ‘verleidt’.
Isengrijn:
Bovenal hoop ik dat u aandacht zult
schenken
Aan het feit dat hij mijn vrouw
verkrachtte
En mijn kinderen op zo'n manier
mishandelde
- door ze te bepissen zoals ze daar
lagen dat twee van hen nooit meer
konden zien
en stekeblind zijn geworden.
Bovendien dreef hij sindsdien de
spot met mij.

Ritme en rijm
In de tijd dat Willem het verhaal schreef werd de vertelling door minstreels of
sprooksprekers voorgedragen. Dat was voor het publiek in de middeleeuwen de
gebruikelijke manier om van een verhaal kennis te nemen: weinigen konden lezen.
De voordrachtskunstenaar had de controle en de macht over de tekst. Door zijn
intonatie, gebaren of een veelzeggende knipoog begreep het publiek hoe het verhaal
geïnterpreteerd diende te worden.
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Om het voor de verteller en voor het publiek makkelijker te maken is de
Middelnederlandse tekst geheel op rijm geschreven. De hedendaagse rap daarentegen
is niet altijd gebaseerd op rijm. Ritme en klank zijn vaak belangrijker. Ritchie Zebeda
van de rapgroep Duvel Duvel rapt in het Nederlands, omdat hij veel meer met deze
taal kan spelen dan met het Engels. Hij vindt rappers die niet rijmen nog beter dan
diegenen die dat wel doen. ‘Het ritme is het belangrijkste, want als dat goed is hoeft
het niet perse te rijmen,’ vindt hij.
Een andere Rotterdamse rapper, Ega, denkt daar niet zo over. Hij rapt voornamelijk
in het Nederlands en werkt veel samen met de 010 B-Boyz. Deze groep bestaat naast
rappers ook uit breakdancers en graffitispuiters. De teksten van Ega gaan voornamelijk
over ‘life on the streets’ en Rotterdam. Ega: ‘Ik vind dat een tekst juist wel moet
rijmen en het liefst twee keer in een regel. Dat is de kunst, anders is het geen rap.’
Het grote verschil met de middeleeuwse voordrachten is dat rap doorgaans tegen
de achtergrond van een hiphop-beat wordt uitgevoerd. Het ritmisch voordragen van
tekst op muziek komt voort uit een Amerikaanse orale traditie, waarbij historisch en
politiek engagement een rol speelt. Aan het begin van de jaren '80 werd rap onderdeel
van de popcultuur.
Sommige optimisten menen echter dat rap een van de meest recente vernieuwingen
in de poëzie is. Gerrit Komrij, de dichter des vaderlands, beweert dat rapdichters
teruggrijpen op de orale traditie van de sprooksprekers. Komrij heeft in zijn inleiding
op de bloemlezing van rappoëzie Doubletalk too een lans gebroken voor de ‘rappers
die de poëzie door mond-op-mond-beademing op het nippertje hebben gered’. Hij
voegt daar als opbouwende kritiek aan toe dat de rappers het rijm en de woordspeling
onder de knie hebben, maar dat hun taal nog teveel leunt op clichés en stoplappen.

Straattaal
Of rap nu wel of geen poëzie is behoort tot een andere discussie. Een feit is dat een
oorspronkelijk gesproken tekst op papier vaak anders overkomt en al helemaal niet
op een gedicht lijkt. De woordspelingen die Duvel Duvel maakt zijn niettemin
vermakelijk. Zoals blijkt uit de nieuwe interpretatie van de hofdag waarop Reinaert
zich moet verantwoorden tegenover Koning Nobel en de andere dieren van het rijk.
Duvel Duvel heeft in de bewerking van de tekst nieuwe hoofdfiguren gecreëerd. Het
personage dat Reinaert bekritiseert heet Duvel Duvel en de vos heet simpelweg Rein.
Rein de Vos:
Goede avond hoge heren, apen en
meneren
Ik snap dat jullie mij een fucking
lesje willen leren
Ik heb gelogen, terwijl ik keek in
jullie ogen
Ik heb gestolen. Roof van jullie
levens bevolen
Nu is mijn tijd gekomen. Het einde
als het ware
Maar het levert meer op als jullie
mijn leven sparen
Ik heb info van onschatbare waarde
Next level en shit...
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Duvel Duvel:
What the deallie? Ben je lau?
(Wat is er nou aan de hand? Ben je
wel in orde?)
Er is niemand in deze kamer die
gelooft in jou
Of je sterke verhalen. Al is je bloed
blauw
Vannacht gaat het vloeien. Niet eens
Frank kan het boeien.

In de hedendaagse Nederlandstalige rap wordt bijna altijd gebruik gemaakt van de
heersende straattaal. Als het uitkomt worden er Engelse woorden gebruikt. Door te
experimenteren met
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taal ontstaan er ook nieuwe woordspelingen of gezegdes. Zoals: Niet eens Frank kan
het boeien. Zebeda: ‘Dat is een nieuw gezegde en het komt van de Frank
Boeyen-groep. Zelfs Frank kan het niet boeien dat het bloed van de vos gaat vloeien.’

Publiek
Het gebruik van straattaal is een manier om de aandacht van het publiek, dat die
termen wel moet begrijpen, vast te houden. In de middeleeuwen was een goede
verstandhouding tussen de verteller en zijn publiek van groot belang. De orale verteller
had een dynamische relatie met zijn publiek. Om zijn boodschap over te brengen
moest hij zich flexibel opstellen, improviseren en zich aanpassen aan de wensen van
zijn gehoor.
De orale verteller moet de kunst verstaan om de aandacht van de groep vast te
houden. Dat doet hij door af en toe de tekst te onderbreken en nog eens samen te
vatten wat hij tot dan toe heeft verteld, en aan te kondigen wat er nog gaat komen.
Hij is zich zeer bewust van het feit dat het volk dat luistert zelf niet in staat is om te
lezen. Hij verkeert daarmee dikwijls in een lessituatie waarbij hij het publiek helpt
om de juiste interpretatie te maken.
Het hedendaagse publiek dat naar rap luistert verschilt nogal van de middeleeuwers
die op het marktplein naar een verteller stonden te luisteren. De luisteraars van nu
zijn zeer divers en bovendien zelf in staat om te bepalen wie ze willen horen. Vaak
zijn het bepaalde ‘posses’ die de aanhang van een bepaalde rapgroep bepalen. Die
hebben daarbij hun eigen (gedrags-)codes en ‘looks’.

Auteur
Een ander verschil tussen de middeleeuwse voordrachtskunstenaars en de hedendaagse
rappers is de zelfprofilering van de auteur. Van de schrijver van Reinaert de Vos is
niet veel meer bekend dan dat hij Willem heette, rond 1270 leefde, de ‘Madoc’ heeft
geschreven en dat het een tijdgenoot was van Jacob van Maerlant. Het is njet duidelijk
wie of wat de Madoc is. Alleen aan het begin van Reinaert de Vos staat: Willem, die
de Madoc maakte/ - wat hem dikwijls z'n nachtrust kostte-. Misschien had Willem
het zelf anders gewild, maar in de middeleeuwen was het verhaal belangrijker dan
de auteur.
Met het ego van de hedendaagse rappers is het wel anders gesteld. Zij profileren
zichzelf door hun teksten en hebben heel creatieve bijnamen, zodat de echte naam
er niet meer toe doet. Een voorbeeld daarvan is genoemde rapper Ega. Hij heet
eigenlijk Onno, maar daar valt geen eer mee te behalen.
Ega is een van de vele rappers die zijn afkomst en zijn leefomgeving sterk
profileert. ‘Het klinkt misschien arrogant, maar ik behoor wel tot de betere rappers
van Nederland. Gasten die alleen naar TMF kijken, denken dat de Spookrijders en
de Osdorp Posse de enige Nederlandse rappers zijn. Ik wil bewijzen dat er meer is
dan dat, al hoef ik niet perse op die muziekzender te komen.’
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Het klinkende woord is in de hedendaagse cultuur ook weer een begrip, met name
door de opkomst van de Nederlandstalige rap. Ook al gaat het bij rappers vooral om
zelfprofilering en wat er om hen heen gebeurt, er zijn toch overeenkomsten met de
orale voordrachtskunstenaars en het verhaal van Reinaert de Vos. Moraal, geweld,
seks en satire zijn elementen die de toehoorder nog steeds aanspreken. Rijm, ritme
en klank zijn belangrijke middelen van voordracht. De vos blijft een hele slimme
bad guy, waar de lezer of luisteraar zich anno 2000 nog mee kan identificeren. En
Willem was, voor zijn tijd, heel ‘cool’.
Yvette Benningshof
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P.F. Thomése zweert samen

In dezelfde tijd dat de cultuurpessimist P.F. Thomése in zijn pamflet ‘De narcistische
samenzwering’ fulmineerde tegen de Nederlandse literatuur die naar zijn bevinding
‘tegenwoordig een bedrijfstak is geworden waar naar maximale omzet en dito winst
wordt gestreefd’, lanceerde de virtuele broodschrijver P.F. Thomése met financiële
steun van de ECI-boekenclub zijn eigen website.
Wie hier een eenmalige ongerijmdheid in meent te ontdekken, heeft nooit goed
gelet op de flexibele schreden van onze onverschrokken cultuurpessimist. P.F.
Thomése trekt al jaren ten strijde tegen de oprukkende vulgariteit en
commercialisering in de literatuur, maar laat zich tegelijkertijd voor het minste of
geringste fêteren door de inloopkiosken, boekenclubs en tv-programma's die bij
uitstek het klimaat vertegenwoordigen dat hij zegt te verafschuwen.
Thomése's glibbertocht door letterland begon met de bekroning van de AKO-prijs
in 1994 voor zijn debuut Zuidland. Als er iémand is die dit gegeven AKO-paard tot
vervelens toe in de bek heeft gekeken, dan is het onze onverschrokken
cultuurpessimist wel. In de maanden na de bekroning maakte laureaat Thomése zijn
opwachting in een aantal radio- en tv-programma's, met als voorlopig hoogtepunt
de speciale oudjaarsuitzending van NOVA. Thomése had er een gemoedelijke
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tête-à-tête met de toenmalige anchor-woman Maartje van Weegen - toch niet iemand
die bekend staat om haar hoogliteraire voorkeuren, maar dat scheen voor onze
onverschrokken cultuurpessimist geen bezwaar te zijn. Hij gaf een milde terugblik
op het enerverende tumult in zijn schrijversleven na de AKO-bekroning.
Niet lang na dat optreden in NOVA begon Thomése zich in interviews in dag- en
weekbladen luidkeels te beklagen over die media-aandacht voor zijn persoon. Dat
gejengel aan zijn deur door die mensjes van de radio en televisie hield hem maar van
zijn monnikenwerk. Dat hij ook niét bij Maartje van Weegen en haar collegae had
kunnen opdraven was blijkbaar niet in hem opgekomen.
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Er zijn schrijvers die daadwerkelijk ver weg blijven van ieder mediatumult. Leonard
Nolens, Rudy Kousbroek en Kees Ouwens zijn drie schrijvers die doorgaans iedere
publiciteit schuwen en maar hoogst zelden interviews geven. Toen Frida Vogels
genomineerd was voor de AKO-prijs, gaf zij geen acte de présence op het door de
media overlopen diner waar de winnaar bekend werd gemaakt. Zij won de prijs, en
verkoos ook nadien geen publiciteit. Hier past respect voor de afstand, anonimiteit
en arbeidzaamheid die deze schrijvers in ere willen houden.
Maar P.F. Thomése bewandelde zijn hoogsteigen spekgladde weg: hij sloeg zichzelf
in allerlei vraaggesprekken op de borst door te beweren dat al die vraaggesprekken
de pest waren voor zijn schrijverschap.
Misschien had hij deze eigenaardige doublespeak afgekeken bij Frans Pointl, die
zichzelf bij verschijning van zijn debuut De kip die over de soep vloog in Het Parool
aan de wereld presenteerde door zichzelf te laten portretteren met de kraag van zijn
jas voor zijn gezicht, opdat hij anoniem en onherkenbaar zou blijven. Die aandacht
opeisende foto in Het Parool ging vergezeld van een interview waarin Pointl
omstandig verklaarde dat hij niet van publiciteit gediend was. Deze op het eerste
gezicht heroïsche weigerachtigheid bleek een koddig uitgespeelde
gelegenheidsschuwheid die hem dwars door de gelederen van de dagbladen en
opinieweekbladen voerde, culminerend in een tv-optreden zónder omhooggestoken
kraag en in de volle schijnwerpers bij Adriaan van Dis.
Nu past deze contradictie bij Pointl in het excentrieke karakter dat ook uit zijn
excentrieke verhalen spreekt. Maar bij P.F. Thomése was en is er iets anders aan de
hand. Wat bij Pointl uiteindelijk een curieuze maar authentieke karaktertrek is, is bij
Thomése kille berekening. Geniepig (maar niet geniepig genoeg om er niet op te
kunnen worden afgerekend) verhult hij zijn elastieken moraal achter een rookgordijn
van opgepompt cultuurpessimisme.
Kenmerkend voor deze strategie is een artikel van hem uit NRC Handelsblad over
de Tsjechische auteur Bohumil Hrabal. Dat artikel stamt uit 1995, twee jaar vóórdat
hij in De Revisor de vermeende narcistische samenzwering blootlegde.
Thomése opende dit portret van Hrabal met een pompeus j'accuse waarin hij onder
de vlag van cultuurpessimisme de show wilde stelen met een als kleinspraak
vermomde zelfvergroting en een kleffe opvrijerij van de argeloze krantenlezer. Dat
ging dan zo: ‘Er zijn schrijvers die je het beste fluisterend aan elkaar kunt doorgeven
- om ze uit handen te houden van het Grote Publiek, die door marketing-deskundigen
geleide terreurorganisatie die door het propageren van oppervlakkigheid,
ongevoeligheid en regelrechte domheid de literatuur probeert te ondermijnen.
Handlangers, stromannen en infiltranten bij de audiovisuele media, de pers en het
uitgeverswezen zijn er al in geslaagd om tal van schrijvers hun waardigheid te
ontnemen door ze wijs te maken dat ze geen ziel nodig hebben maar een imago en
dat de literatuur een product is dat aan de man gebracht moet worden. Om deze
filistijnse ontwikkelingen te ontduiken, is er een samizdat aan het ontstaan, een
fluisterliteratuur van dissidenten die elkaar stilletjes de mooiste literatuur doorgeven.’
P.F. Thomése keert zich af van het totalitaire bewind van de boekenmarkt en de
massamedia, duikt onder en gaat in het na-oorlogse verzet: bravo, bravo!
Maar voor welke verzets- en heldendaad juichen we hier eigenlijk? De
zelfverklaarde Hannie Schaft uit de filistijnse Republiek der Letteren beweert twee
dingen. Eén: er zijn heel veel allesegaliserende pulpschrijvers die dankzij hun dikke
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boeken met hun dikke reten in de boekentoptien zijn neergeploft. Dat is erg. Twee:
gelukkig zijn er nog de fijnbesnaarde enkelingen die vanuit een perifere vrijplaats
hun even fijnbesnaard publiek weten te bereiken. Dat is fijn.
Je zult lang moeten zoeken om iemand te vinden die het hier niet mee eens is.
Hoewel het lijkt alsof hij een eigenzinnige positie inneemt tegenover markt en media,
wil hij in werkelijkheid iedereen te vriend houden met zijn gratuite verdediging van
een elitaire schrijf- en leescultuur.
Wat het allemaal erg ironisch en schijnheilig maakt is dat Thomése zijn
onverschrokken beweringen over geheimhouding en samizdat doet op de frontpagina
van het literair supplement van NRC Handelsblad, het dagblad met een oplage van
meer dan 200.000. Nog afgezien van het feit dat hij op deze manier de geheimhouding
onder zijns gelijken doorbreekt en de door hem zo gekoesterde Bohumil Hrabal in
de leeuwenkuil van een massa-publiek werpt, betekent het zoveel dat onze
AKO-laureaat hier van de daken schreeuwt dat hij tot de kleine groep van
fijngevoelige fluisteraars behoort.
‘De man die beweert dat hij bescheiden is, is het al lang niet meer,’ poneerde Harry
Mulisch ooit. Ja, en de man die over zichzelf zegt dat hij fijngevoelig is, schendt de
eerste wet van de innerlijke beschaving. Heeft niemand P.F. Thomése vroeger geleerd
dat het heel ordinair is om jezelf luidkeels een goede smaak toe te dichten?
P.F. Thomése's zelfverklaarde elitarisme berust op praatjesmakerij, slechte manieren
en de nodige rancune. Als hij dat niet begrijpt wil ik hem dat best eens - fluisterend,
als dat hem belieft - komen uitleggen. Natuurlijk zal hij me tegenspreken,
vermoedelijk op Thomésiaanse manier, dat wil zeggen: fluisterend door een megafoon.
Die spreektechniek berust op hetzelfde principe als het klagen over literatuur en
commercie vlak nadat je het prijzengeld van de AKO in je achterzak hebt gestoken.
En dát is weer hetzelfde als het fulmineren tegen de verloedering van de boekenmarkt
met in je portemonnee de sponsorgelden van de ECI.
Joost Zwagerman
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Hengst
Fragment uit een boksmonoloog over de Britse bokser Henry Cooper, die een klap
of twee verwijderd bleef van eeuwige roem. Cooper die in 1963 en 66 tegen
Mohammed Ali/ Cassius Clay vocht en volgens deskundigen duidelijk de beste was.
Een van die twee is uiteindelijk uitgegroeid tot internationaal ikoon, een van de
grootste sportvedetten. De ander moet het doen met een toneelstuk van Paul Feld
voor John Buijsman.
Op Geen daden Maar Woorden 2000 wordt een voorproefje gegeven van deze
voorstelling; Hengst beleeft zijn officiële première op 18 januari 2001 in de
Rotterdamse Schouwburg.

Ronde 7
- Intimidatie
Een keer brachten ze mijn manager naar de ring met een revolver in zijn rug. Moest
ik verliezen, anders zouden ze hem doodschieten. Ik zeg: nee, daar begin ik niet aan.
Ga maar liever de pijp uit, maar ik ga de mensen niet besodemieteren. Iedereen had
natuurlijk op mij ingezet. Konden de mafiosi een goede klapper maken, als ik zou
verliezen. Dus ik won gewoon. Maar ze schoten hem toch niet dood. Althans, niet
toen direct, maar pas een tijd later, toen ie al lang mijn manager niet meer was. Maar
erger dan de hele mafia bij mekaar waren die Black Muslims van Ali in de aanloop
naar onze tweede wedstrijd. Dreigden ze mijn zoon te vermoorden, als ik niet verloor.
Kreeg ik mijn ex-vrouw weer op mijn nek. Vanaf het platteland, waar ze was blijven
wonen. Werd ik ook van die kant bestookt met van die lekkere telefoontjes en briefjes.
Dat ik nu toch echt op moest houden. Dat ze in alle rust van haar scheiding wilde
genieten. Hoe ik het in mijn hoofd haalde om een schoolgaand kind zo te laten
intimideren. Enzomaardoor. Die Muselmannen wisten wel hoe ze me klem moesten
krijgen. Als ze HAAR nou gewoon hadden ontvoerd. Maar nee, een kampioen mag
zich nooit laten chanteren. Je kunt niet groot zijn zonder risico te lopen. Ali zei ooit
zelf over zijn eigen zoon: Allah zou mijn zoon een dag voor een gevecht kunnen laten
sterven, bijvoorbeeld door hem te laten overrijden door een auto. Dan zou ik toch
de volgende dag ongeëmotioneerd boksen. Allah stelt je altijd op de proef.

Ronde 8
- Neuken
Mijn ex-vrouw hield niet van neuken. Nou, ook goed. Dan kon ik lekker boksen.
Maar dan ging ze daar ook nog 's over zeiken. Ja, hoor's. Nou moet je een keer
ophouden. Het is boksen of neuken. Nou ja, ze wilde uiteindelijk geen van beide
meer. Ja, dan houdt het op. Maar eerst hield ik voor haar nog op met boksen. Dat
was na die eerste wedstrijd tegen Clay. Ja, toen werd het bij mij dus verplicht neuken.
Want het was boksen of neuken. Dus toen zat ik zo'n keer of vijf in de week in het
bordeel te wachten op mijn beurt. Stiekem een nummertje trekken. ‘Ik wil vandaag
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op zijn Portoricaans. Eénmaal Margarita graag.’ Een moordmeissie was dat,
Margarita. En stapelgek op boksen. Ja, als het ware dan, hè. Dan legde ik 'r klem in
een hoek en dan gaf ik 'r een zogenaamde uppercut. Ja, volkomen onreglementair
natuurlijk, zo onder de gordel. Maar ik werd daar toch altijd effe heel blij van. Al
was het natuurlijk in de verste verte geen echte wedstrijd meer.

Ronde 9
- Hoer
Toen ik niet meer bokste moest ik zo ongeveer elke dag mijn neus wel een keer laten
snuiten. Of verdomme alleen mijn teeltballen nog maar in training waren. Treurig,
hoor. Dat kleine onhandige stramme pikkie zonder handen en zonder voeten klem
zetten in dat natte gat. Seksuele vrijheid is voor mij toch veel eerder een echte
wedstrijd boksen, hoor. Dat neemt niemand van me af. Krijg de tyfus. Al die wijven
aan mijn lijf, daar word je toch eigenlijk doodziek van? Slaat zich ineens met de
vlakke hand op zijn hals.) Hee, een vlieg. Ik had hem niet zien komen. Waar zit ie?
Zzzzzz. (Volgt een zoemende vlieg.) Kom maar. Ga maar zitten. Dan zal oom Henry
jou eens een punch op die gefragmenteerde oogies van je geven. (Slaat.) Hoppa!
Mis, hoe kan dat nou? Er is iets echt helemaal mis, hoor. Ik voel me ook de hele tijd
al niet goed. IK ZEG TOCH DE HELE TIJD AL DAT IK MISSELIJK BEN!!
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Ronde 10
- Tijdbom
Een journalist van de Daily Telegraph vroeg mij in die tijd waarom ik alleen nog
maar keurig bloemkolen en tomaten verkocht. Ik heb die man toen zomaar uit het
niks over de theetafel heen een ram verkocht. Hij wist niet hoe snel die weg moest
komen met zijn kapotte lip en zijn beurse kaak. Schreef ie een insinuerend stukje
over een doorgeslagen groentenboer, die een gevaar was voor de buurt.

Ronde 11
- Impotentie
Zat ik op een keer in het bed bij de mooiste hoer van het huis, Queen Elizabeth
herself, bleef me die kleine Cooper daar beneden ineens als een uitgetelde lul in de
touwen hangen. Niks geen beweging meer in te krijgen, zeg. Ik roep nog: WAKKER!
En geef 'm een paar tikken links en rechts. Die prachtige vrouw ook nog wrijven en
trekken wat ze kan. Ik schaamde me plaatsvervangend de ogen uit mijn kop. Ik zeg:
dit heb niks met jou te maken, Liz, je bent een topwijf, ik zou 'm d'r net zo lief bij je
in peuteren, maar d'r lijkt effe een kink in die kabel van me geschoten, er gaat wel
meer fout de laatste tijd. Zegt ze: joh, dan doen we het toch voor de helft van de prijs.
Zeg ik: ben jij nou gek, je krijgt het dubbele; want ik wil voor geen goud, Liz, dat
iemand anders dan jij en ik hiervan op de hoogte raakt. Ja, je bent als voormalig Brits
en Europees kampioen toch bang dat zoiets nog de boeken haalt. Of stel je voor dat
het grote nieuws Ali zou bereiken. Die bezorgde ik toch niet graag een vrolijk moment
voor niks.

Ronde 12
- Gezin
Ik snapte eigenlijk pas iets van die bokshaat van mijn ex-vrouw, toen ik mijn zoon
na de scheiding een keer zag boksen. Het bloed kruipt blijkbaar toch waar het niet
gaan kan. Ik ben heus niet zo'n vader die er zich mee bemoeit, maar ik voelde elke
klap die hij kreeg op mijn eigen lijf. Het litteken van mijn wenkbrauw ging zelfs
jeuken. Op een gegeven moment stond ie in de ring te tollen, met van die slappe
benen. Ik zag dat ie mij met zijn ogen zocht, hij wist niet waar ik was, hij was alles
kwijt. Ik heb niks tegen 'm gezegd, ik heb me klein gemaakt, me verborgen achter
de kraag van mijn jas. Het was verschrikkelijk. Voor het eerst van mijn leven haatte
ik dat boksen ook. Na afloop in de kleedkamer, hij zat doodstil op de bank. Asgrauw.
Beurse kaken. Een straaltje bloed liep uit zijn kapotte lip. Allebei de ogen helemaal
gezwollen, dichtgeslagen. Zo daas als een konijn. Hij heeft me moeten beloven dat
ie nooit meer van zijn leven de ring in zou gaan, nooit nooit nooit meer. Ach, je weet
het niet, je kan het toch niet tegenhouden. Ik had die vrouw van mij ook beloofd dat
het eerste gevecht met Cassius Clay het laatste zou zijn, dat ik daarna uit de ring zou
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stappen, dat we een groentenwinkel zouden openen in haar geboortedorp ver buiten
Londen. Dat heb ik ook allemaal gedaan. Ik heb braaf de boel in Londen verkocht
en we zijn heel vastbesloten verkast. Maar op het platteland had je ook een oefenlokaal
en ik wilde na vijf weken hoerenlopen en hormonen trainen toch echt mijn overtollige
kilo's en mijn andere spierenergie wel weer eens kwijt. Dus ja, ik sta me daar eindelijk
weer eens uren achter mekaar te rammen op die boksbal en daar komen alle beelden
van die partij tegen Clay weer terug, zeg. Haarscherp. Duidelijker zelfs nog dan
tijdens de wedstrijd. Alsof de waas van bloed ook mijn waarneming had vertroebeld.
Ik zie verdomme als in een slow motion zo helder dat toen ik Clay tegen het canvas
had gemept dat die coach van hem, die Angelo Dundee, een klein scheurtje in Clay's
handschoen heel snel groter trekt. Zo snel dat het de scheidsrechter ontgaat. Nou, en
toen werd die handschoen afgekeurd en moest de scheidsrechter de jury om een paar
nieuwe vragen. En zo won Clay zes minuten hersteltijd. Ik zeg tegen die vrouw van
me: ik heb het gezien! Waarom heb ik niks gezegd? Waarom houden wij Engelsen
altijd onze mond? Ik had hem dood kunnen slaan! Hij was er klaar voor! Ik had hem
neer! Cassius Clay was uitgeteld, als de gongbel hem niet had gered! Ik moet niet
ophouden met boksen, Francien. Ik verdien de wereldtitel! Er zit de verkeerde man
op de troon, Francien. Ik moet iets heel erg gaan rechtzetten. Ik eis een revanche,
Francien, ik moet een revanche. En zij kijkt me alleen maar aan, onbewogen. En ze
zegt: Go your way, Henry. Ga maar. Maar weet dat ik er niet meer zal zijn straks. Ik
vang je na afloop niet meer op in de kleedkamer. En ik kom niet meer op bezoek in
het ziekenhuis. Al lig je op intensive care en moeten ze vrezen voor je leven. En je
zoon krijg je alleen nog maar in de weekenden. En ik zie die onverbiddelijke blik,
die strakke mond, met die gehate Britse stiff upper lip. En dat streng opgebonden
haar doet me ineens heel erg aan die directrice van die kostschool denken. En ik flap
eruit: Fuck you, bitch. Het is eruit voor ik er erg in heb. En ik sta op, ik pak mijn
koffer en ik vertrek zo naar Londen.
Paul Feld
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September in Rotterdam
kunst en cultuursensaties
Op vrijdag 29 en zaterdag 30 september vindt voor de vierde maal Passionate's
festival Geen Daden Maar Woorden plaats. Het maakt onderdeel uit van de jaarlijkse
kunst-en cultuur-manifestatie September in Rotterdam.
Geen Daden Maar Woorden is een interdisciplinair festival: naast literaire
disciplines als poëzie, storytelling en columns is er ruimte voor rap, theater, dans,
kleinkunst, cinema en muziek.
Een belangrijke onderdeel van het festival vormen de Geen Daden Maar Woorden
producties, waarin literatuur een verrassend verband aangaat met andere
kunstdisciplines.

Dag 1
opening door Rick van der Ploeg
Abdelkader Benali, Kariem Eharruyen en Khalid Boudou / John Buijsman Barbara
Stok / De Kift / Dwaalspoor Remco Campert / Stadsrumoer Sara Kroos / Hermine
Landvreugd Operation Rewrite / Siham Moudnib Van den Vos Reynaerde / Sta
op en wankel / Ronald Ohlsen / Said El Haji

Dag 2
Joost Zwagerman / MC Brainpower John Buijsman / Michelle van Dijk
Stadsrumoer / Thé Lau / Jo Govaerts Gea Russell & Company / De Koelkast Steven
Verhelst / Operation Rewrite Zapruder meets Ghandi at the oval office / Jan Jaap
van der Wal Frank Antonie & Frans Haarmeijer Esther Gerritsen / Ramona
Maramis Crime Jazz surprise act
presentatie: Natasja Morales (Kleine Zaal)
voiceover Bella van Leer en DJ Solex (Grote Zaal)
Dag 1: Afterparty door FloorFillers
Dag 2: aansluitend Eindfeest September in Rotterdam - De nacht van de
veranderende stad
Geen Daden Maar Woorden
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Geen Daden Maar Woorden
GDMW Producties:
/ Stadsrumoer: Poëzievoordracht door de actrices Ragnhild Rikkelman en Anna
Boelens onder begeleiding van DJ Solex en VJ M//.waarbij het thema
‘grootstedelijkheid’ de inspiratiebron is.
/ Van den Vos Reynaerde: De rappers van Duvel Duvel hebben deze Nederlandse
klassieker bewerkt tot een modern stadsverhaal. Het verhaal wordt ondersteund door
illustraties van Roel van Tour.
/ Operation rewrite: Choreografie van Michael Jahoda, geïnspireerd op het werk
van de Amerikaanse schrijver William Burroughs.
/ Zapruder meets Ghandi at the oval office: Toneelfragment geïnspireerd op de
film American Graffiti. Het drietal Wil de Beest kraakt op originele wijze de plot van
deze standaard American Highschool film.
/ Sta op en wankel: Een filmportret van de Utrechtse dichter Ingmar Heytze,
gemaakt door de journaliste Yvette Benningshof, met Walter Birkhoff en Jasper
Wessels van Relax Films.
Randprogrammering
/ De Eefje Wentelteefje Roadshow: Jeroen de Leijer en Frans van de Meer
verzorgen tijdens de pauzes een hilarische poppenkast.
/ In de huid van Roald Dahl: In een autobusje voor de entree van de Rotterdamse
Schouwburg neemt de actrice Carole van Ditzhuysen van Rotterdams Lef de bezoeker
mee op een bijzondere reis door een verhaal van Roald Dahl.
Rotterdamse Schouwburg
schouwburgplein 25
vr. 29 en za. 30 september 2000
aanvang: 20:15 uur
toegang: per avond ƒ25,- / ƒ15,- (red.)/
beide avonden: ƒ40,- / ƒ25,- (red.)
inclusief afterparty
reserveren: 010 411 81 10 (kassa schouwburg)
informatie: 010 276 26 26 (kantoor Passionate)
www.passionate.nl
Geen Daden Maar Woorden wordt mede mogelijk gemaakt door:
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Met dank aan: Lantaren/Venster, Nighttown
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Aforismen
Geen mooiere literaire prijs dan iemand die luistert.
Een dichtersfestival is pas geslaagd als het er wemelt van de mislukkelingen.
Spiritualiteit is zelf de geest in de fles zijn.
Eens even kijken. Tegen welke dichter kan ik eens lekker de hele avond aanliegen
om zijn eigen bestwil?
Versieren is de kunst om zo dicht mogelijk naast haar op een kruk te gaan zitten en
dan te wachten totdat God jullie knieën tegen elkaar aandrukt.
Waarschuwing voor jonge meisjes: een erectie is nog lang geen relatie, ook niet als
'ie hem heel lang volhoudt.
Mensen die je met hun ziel onder de arm ziet lopen, zijn vaak dichters met hun eerste
bundeltje.
Een relatie is goed als heel je omgeving er beroerd van wordt.
Een zaal is een soort gesubsidieerde massa.
Op de afterparty vieren we dat het feest godzijdank voorbij is.
Kees Versteeg

Passionate. Jaargang 7

29

Passionate. Jaargang 7

30
[advertentie]

Passionate. Jaargang 7

31

Passionate 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

Eindhoven

Piere Wristers
Beemdstraat 2

Groningen

Boekhandel Scholtens Wristers
Guldenstraat 20

Passionate. Jaargang 7

Haarlem

Boekhandel Athenaeum
Gedempte Oude Gracht 70

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
Theemaas
Karel Doormanstraat 469

Schiedam

Boekhandel J.S. van Leeuwen
Broersvest 85

Utrecht

Literaire Boekhandel Lijnmarkt
Lijnmarkt l7
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September in Rotterdam
kunst en cultuursensaties
Voor wie goed kijkt, geeft de stad haar geheimen prijs
‘September in Rotterdam’ is een jaarlijks terugkerend festival waarmee het
Rotterdamse culturele seizoen wordt geopend. Nieuwe, jonge en gevestigde
Rotterdamse instellingen en initiatieven bundelen hun krachten en laten zien wat ze
in huis hebben. Zij laten zich inspireren door de veranderende stad.
Dat uit zich in grootschalige internationale theatercoproducties, maar in ook kleine
waardevolle presentaties. Vijf weekenden lang - van 1 tot en met 30 september staat Rotterdam in een teken van een fascinerend programma dat bestaat uit
theatervoorstellingen, beeldende kunst, muziek, dans, performances, feest en
initiatieven uit de nieuwe media.
Bij de samenstelling van September in Rotterdam is programmaleider Germaine
Groenier uitgegaan van zoveel mogelijk interactie tussen de verschillende disciplines
en deelnemers. Haar ‘Rotterdam-gevoel’ beschrijft ze in onderstaande column.
Onderdeel van September in Rotterdam is het literatuurfestival ‘Geen Daden Maar
Woorden’ van Passionate. Op 29 en 30 september in de Schouwburg Rotterdam.
Aanvang 20.15 uur. Na de voorstelling sluiten we September in Rotterdam met een
groot feest in de Schouwburg af.
Voor meer informatie T 010 280 91 22 www.rotterdamfestivals.nl
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Midden op de Willemsbrug blijf ik staan. Ik werk sinds kort in Rotterdam en loop,
om de stad beter te leren kennen, naar al mijn afspraken. Het is de eerste keer dat ik
te voet de Maas oversteek. Mijn jas wappert om mijn benen en de opgestoken paraplu
doe ik ondanks de regen maar weer dicht. Het waait hier altijd is me verzekerd.
Ik word overweldigd door de ruimte en de openheid zodra ik de brug oploop. Alles
lijkt te veranderen. De brug wordt langer, de Maas breder en de stad trekt zich terug
onder een immens grijze hemel waarin voortvliegende, zwarte flarden, striemende
regen over me uitstorten. Midden op de brug blijf ik staan om een sensationeel gevoel
van vrijheid dat me al lopende langzaam beving, diep te voelen.
Ik pak de reling vast en buig me voorover. Ik zie de schepen zich onder de brug
vandaan ploegen op weg naar god weet waar of misschien op zoek naar een dok om
zich van hun last te kunnen ontdoen. De rivier kolkt om hen heen, beukt tegen de
boeg, slaat schuimend uiteen. Ik duw me wat verder over de reling heen, ik wil de
geur van het water vangen, de stampende diesel-motoren horen, de boten nog eerder
in mijn blikveld vangen. Ik wil mee, mee de rivier af, mee de zee op.
Ik hoor het kraken van een mast, het getik van stagen aan lijzijde en het afgebeten
rollen van de katrollen bij het nog strakker aantrekken van de touwen.
We zeilen op volle zee. De regen striemt in onze gezichten, het roffelt op de
oliepakken terwijl we ons werk doen. God weet waar we vanavond uitkomen. Er
slaat een golf over de boeg die me meeneemt tot aan het roer. Hij lacht naar me.
‘Kijk je een beetje uit?’
Ik lach, knik en vecht me terug naar de plek waar ik nodig ben. Het stampt, het
glijdt, het rolt onder me. Ik steek mijn duim op als ik er ben: ‘Ik heb het gehaald.’
Hij steekt zijn duim geruststellend op: ‘We halen het.’ Ik lach uitbundig tegen de
wind in, ik voel me vrij.
‘Wat doet U daar?’ Er wordt aan mijn jas getrokken. Ik kom terug op de Willemsbrug,
laat mijn voeten op de grond komen en kijk verbaasd opzij. De stem hoort bij een
man, zo diep weggedoken in een jas dat zijn mond en neus nauwelijks zichtbaar zijn.
Ik zie een ernstige blauwe blik onder borstelige wenkbrauwen.
‘Hoezo? Ik kijk.’
‘O.’
Zijn toon klinkt onmiskenbaar opgelucht. Een vrouw die zich met dit weer diep
naar de Maas toebuigt zal hem vreemd geleken hebben.
‘Ik spring niet hoor, ik geniet alleen maar,’ zeg ik geruststellend.
‘Ik twijfelde even,’ zegt hij effen, terwijl hij zijn onderarmen naast me op de reling
legt en mijn blik volgt.
‘Vindt u het mooi?’
‘Jezus nou!,’ zeg ik uit de grond van mijn hart.
‘Komt u niet uit Rotterdam?’
Ik schud ontkennend mijn hoofd.
‘Aha,’ zegt hij alsof hij iets volkomen begrijpt. ‘Ik loop iedere dag de brug over.
Iedere dag. Soms deze, soms de nieuwe en soms doe ik ze alle twee. Het is nooit
hetzelfde, het is altijd mooi en indrukwekkend en het verrast me iedere dag weer.’
Hij zegt het met zo'n stelligheid dat ik glimlachend naar hem kijk en getroffen word
door een bloedserieuze blik.
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‘Deze rivier beheerst deze stad in alle opzichten,’ zegt hij stellig.
‘Dan zou je dus kunnen stellen dat Rotterdam een stad moet zijn waar verrassing
en verandering een belangrijk onderdeel van zouden moeten uitmaken,’ zeg ik.
Hij legt even licht zijn hand op mijn schouder, knikt en zegt: ‘En daar hoef je
alleen maar hier voor op de brug te staan, om dat te weten.’
Ik schiet even in de lach, waarop hij niet reageert. ‘Mijn hele leven heb ik op
bruggen gestaan en naar het water en het weer gekeken. Ik heb havens over de hele
wereld gezien, prachtige havens, schitterende steden. Maar ik zal u zeggen iedere
keer als we hier weer binnenliepen. De bocht in de Maas, de stad aan beide zijde van
de rivier, de bruggen. En altijd weer anders, alsof ze me bij iedere thuiskomst een
cadeau wilde geven, me wilde verrassen. Het ontroerde me, dat kan ik u gerust
zeggen.’ Hij zwijgt, volgt de boten die onophoudelijk onder ons doorvaren. ‘Ik was
kapitein op de grote vaart, dus ik weet waarover ik praat.’ Hij pakt met beide handen
zijn al opgezette kraag vast en rekt hem nog eens stevig over zijn achterhoofd.
‘Ik heb lang op zee gezeild,’ zeg ik.
Hij knikt me vriendelijk toe: ‘Dan weet je waarover ik het heb.’
‘Verrassing en verandering, dat is de kern.’ Ik heb het meer tegen mezelf dan tegen
hem.
‘Dat is het,’ zegt hij. Hij steekt me zijn hand toe en grijpt de mijne even stevig.
‘Ik ga weer verder.’
Ik kijk hem na, draai me dan in tegengestelde richting en loop de brug af. Ik huiver,
voel nu pas hoe doorweekt ik eigenlijk ben en versnel mijn pas.
GERMAINE GROENIER

Passionate. Jaargang 7

34

Vlaskoorts is lichter dan Gaaphonger
Interview met De Kift
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Foto p.34/35: Wim ter Weele
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De Kift opereert vanuit een vervallen stadsvilla in Koog aan de Zaan. Ooit woonde
de directeur van soepenfabrikant Honig in de villa, vertelt Marco Heyne. Heyne is
de zakenman van De Kift. Hij regelt de optredens, doet de administratie en brengt
Vlaskoorts aan de man, de nieuwe cd van het zeskoppige muziekgezelschap. Later
op de dag zullen leden van De Kift en een aantal van hun fans de laatste hand leggen
aan een nieuwe lading cd's. De hoes van Vlaskoorts is een lijst van geribbeld karton
die met de hand moet worden dichtgeplakt. In de hoes is een vergeelde jeugdfoto
geschoven van Jan Heyne, de vader van Marco en een van de twee koperblazers van
de band. In de lijst zit ook het cd-boekje, vormgegeven als een oude Micro-gids. De
zenders vermeld in deze gids zijn: Nederlands 1 en 2, en Engels 3, 4 en 5. Wat opvalt,
behalve het oogstrelende artwork, is de kwaliteit van de songteksten, die lezen als
korte poëtische verhalen. Op pagina 20 bijvoorbeeld staat onder Nederlands 1 om
08.58 geprogrammeerd: ‘Ze greep mijn hand. Ze voelde aan als sneeuw. Heel koel.
Heel los. Heel licht.’ Op dezelfde pagina staat onder Engels 3 om 08.57 de vertaalde
tekst. Je zou bijna vergeten de cd op te zetten.

Yverzucht
Ondertussen is drummer Wim ter Weele aangeschoven. Van zijn hand zijn de
prachtige zwart-wit tekeningen in het cd-boekje. De Kift, vertelt hij, werd eind jaren
tachtig opgericht met als uitgangspunt muziek maken met verstaanbare, maar bovenal
goede teksten. In de toenmalige Nederlandse popmuziek waren de teksten in
onverstaanbaar Nederlands of krakkemikkig Engels. Was de Nederlandstalige tekst
bij uitzondering wel te verstaan, dan was die meestal niet de moeite van het beluisteren
waard. De kwaliteit van de teksten van De Kift was op Yverzucht, het debuut uit
1988, gegarandeerd door de aanwezigheid van schrijver Maarten Oudshoorn.
Oudshoorn zong de teksten ook, hoewel je zijn declameren nauwelijks zingen kunt
noemen. Op Yverzucht zijn de nummers goed verstaanbare verhalen, begeleid door
stugge muziek die zo nu en dan wordt gesmeerd met trompetgeluiden. Ook de muziek
van De Kift was een reactie op de tijdgeest, waarin de harde gitaren en eenvoudige
melodieën van de punk domineerden. Ter Weele: ‘Wij wilden terug naar onze roots.
Niet de roots van rock & roll, zoals de punk- en gitaarbands van die tijd, want rock
& roll is Amerikaans. Onze roots zijn fanfare en volksmuziek.’ Ondanks de goede
ontvangst van het debuut, viel De Kift na het uitbrengen van Yverzucht uit elkaar.
Ter Weele: ‘Een bekend verschijnsel bij bands. Je maakt samen een cd en onderdrukt
tijdens de opnames je irritaties. Maar als het werk af is, barst de bom. Martin
Oudshoorn vertrok en wij zaten zonder teksten.’
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Marco Heyne
Fotografie: Kick Smeets

Kerstliedjes in februari
Na het vertrek van Oudshoorn wilden de overgebleven leden van De Kift verder
zonder af te wijken van hun oorspronkelijke uitgangspunt. ‘Maar,’ stelt Ter Weele
laconiek vast, ‘niet een van ons was een briljant tekstdichter. We waren een band op
zoek naar goede teksten. Teksten die pasten bij de sfeer van onze muziek. Een vriend
uit Berlijn wees ons op Wolfgang Borchert. Een schrijver die wij niet kenden, maar
die bij iedere Duitse middelbare scholier op de boekenlijst schijnt te staan. Borchert
was een Duitse soldaat die zwaar gewond uit de Tweede Wereldoorlog kwam. Hij
leefde nog een paar jaar en schreef in zijn ziektebed tragikomische verhalen over het
soldatenleven. Bijvoorbeeld over een machinegeweerschutter die, ergens in februari
op wacht in een besneeuwd bos, luidkeels kerstliedjes begint te zingen. Dat verhaal
paste perfect bij onze muziek. En het bracht ons op een idee. Zelf teksten schrijven
konden we niet en een tekstdichter vinden die aan onze strenge eisen voldeed, lukte
ook niet. Maar waarom zouden we de moeite doen, als er al zoveel moois geschreven
is? Vanaf toen zijn we op zoek gegaan naar teksten en zinnen die pasten bij onze
muziek. Zijn we literatuur gaan samplen.’

Krankenhaus
Voor Krankenhaus, de tweede cd van De Kift uit 1993, heeft de band zinnen en
tekstflarden gesampled en bewerkt uit het werk van Borchert, E.M. Remarque en
Jan Arend. De drie schrijvers/dichters waren een groot deel van hun productieve
leven lichamelijk of geestelijk ziek, vandaar: Krankenhaus. Ter Weele: ‘Het bleek
dat de zinnen en teksten zich als vanzelf aan elkaar regen. Dat onze muziek bepaalde
zinnen aantrok. In “De Maan”, het eerste nummer van Krankenhaus, is werk van
Borchert en Remarque door elkaar geweven, maar daar merk je niets van. Het klinkt
én leest als een nieuw verhaal. Ook ontdekten we dat poëzie beter bekt dan proza.
Arend hoefden we nauwelijks te bewerken, Borchert wel. En, nee, we hebben er
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geen problemen mee om andermans teksten voor onze eigen doeleinden te verknippen.
We betalen de rechten, vermelden de bron en doen er - ook volgens de vertalers en
auteurs, indien nog in leven - iets moois mee.’

Rekwisieten
Na het uitbrengen van Krankenhaus sleepte De Kift steeds meer rekwisieten op het
podium en bandleden begonnen zich te verkleden. Deze ontwikkeling richting
muziektheater was niet met voorbedachten rade. Ter Weele: ‘Na het uitbrengen van
Krankenhaus wilde de VPRO een videoclip met ons opnemen.
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De regisseur had bedacht dat het leuk zou zijn als we ons verkleedden. Hij nam ons
mee naar een enorme rekwisietenhal van de NOB. We voelden ons daar als kinderen
in een speelgoedwinkel. We duikelden een paar opera-uniformen op die helemaal in
de sfeer pasten van de soldatenverhalen op Krankenhaus. Na de opnames van de
videoclip besloten we in die uniformen te gaan optreden. Door de literaire teksten
vergt een optreden van De Kift veel concentratie van het publiek. We kwamen erachter
dat een mooi aangeklede set die aansluit bij de muziek en tekst, het luisteren
makkelijker maakt. In 1994 werden we door de Beursschouw-burg in Brussel gevraagd
een voorstelling op de muziek van Krankenhaus te maken, maar dit keer met teksten
van Werner Schwab. Toen waren we opeens een echt muziektheatergezelschap. Die
uniformen moeten we trouwens nog steeds terugbrengen naar de NOB.’

Kartonnen dozen en oude emmers
De muziek op Krankenhaus is melodieuzer en subtieler dan de hoekige klanken van
Yverzucht, maar blijft eenvoudig. Schijnbaar eenvoudig. De soms vreemde klanken
die de band uit gitaar (elektrisch en akoestisch), tuba, trompet en accordeon tovert
zijn perfect getimed. Ze versterken het gevoel die de - soms gezongen, soms
gedeclameerde - teksten oproept, of gaan er juist dwars tegenin. Ter Weele: ‘Wij
zijn geen geschoolde muzikanten, maar dat vind ik juist een voordeel. Door van alles
uit te proberen op elk instrument dat je in handen krijgt, ontdek je unieke klanken.
Op het conservatorium beperk je je meestal tot één instrument en leer je vaste patronen
spelen. Onze kracht is improvisatie. Zo deden we in de begindagen eens een tour in
Zwitserland. Als vervoer hadden we een oude ambulance waarin mijn drumstel niet
paste. Om toch mee te kunnen doen scharrelde ik voor elk optreden op straat een
drumstel van kartonnen dozen en oude emmers bij elkaar. De Zwitsers waren
stomverbaasd. Vooral over het feit dat ik in hun land zoveel rotzooi op straat had
kunnen vinden.’

Veertig graden boven nul
Met het uitbrengen van de derde cd in 1997, Gaaphonger, werd De Kift ook op plaat
een muziektheatergezelschap. De vormgeving van de cd-hoes was wederom bijzonder.
Het is een getijdenboek in pocketformaat, waarin de teksten zijn afgedrukt in een
ouderwets lettertype. Gaaphonger is het door De Kift naar eigen hand gezette verhaal
van de overwintering op Nova Zembla. Een tour volgde met decor en acteurs. Ook
de Kift-leden beeldden in het stuk elk een karakter uit. Ter Weele: ‘Wij werden
gevraagd om een bewerking te maken van het verslag van Willem Barentsz. Maar
we vonden die tekst eigenlijk niet zo interessant. Wat ons wel aansprak was het
gegeven van een kleine groep mensen die voor een lange periode met elkaar zit
opgescheept onder extreme omstandigheden. We zijn toen op zoek gegaan naar
teksten die beter bij onze smaak pasten. Die vonden we bij Arthur Rimbaud, Werner
Schwab en T. Coraghessan Boyle. Vooral die laatste heeft prachtig geschreven over
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overleven in extreme omstandigheden. Alleen overleefde hij geen poolwinter, maar
temperaturen boven de veertig graden in Afrika. Dat vereiste dus wel wat subtiele
weglatingen. Maar de kern van zijn verhaal bleek zeer geschikt voor ons
winterverhaal.’

Moskou op sterk water
Na een uitgebreide tour langs popzalen en theaters kwam De Kift tot de conclusie
dat Gaaphonger te veel theater was. Ter Weele: ‘Gaaphonger had een vast stramien.
Omdat het een theaterstuk is, lag bijvoorbeeld de volgorde van de nummers vast. Op
die manier kan je niet reageren op het publiek. We spelen regelmatig op literaire
festivals en dan heeft de zaal soms al een lading dichters achter de kiezen. Dan kan
je je optreden beter beginnen met een paar stevige nummers om de oren flink te
spoelen. En we improviseren graag, stemmen de speellijst af op onze eigen
gemoedstoestand. Voor onze nieuwste cd, Vlaskoorts, hebben we weer voor een wat
vrijere vorm gekozen. Ook Vlaskoorts vertelt een verhaal, maar elk nummer is een
liedje op zich, met een eigen sfeer. Onze belangrijkste bron dit keer was Moskou op
sterk water van Venedikt Jerofejev, een Russische schrijver. Een man met humor en
dat hoor je ook terug in de muziek. Vlaskoorts is veel luchtiger dan Gaaphonger’.

Moeilijke woorden
De cross-over van literatuur, muziek en theater die De Kift maakt, slaat ook aan bij
onderwijzend Nederland. Ter Weele: ‘We werden gevraagd om met Gaaphonger op
te treden voor scholieren. Dat was geen onverdeeld succes. Stonden we opeens in
Almere, in de schouwburg. De leraren stuurden de klassen naar binnen en gingen
zelf een kop koffie drinken in de foyer, blij dat ze even rust hadden. Ondertussen
stonden wij voor een zaal joelende en totaal niet geïnteresseerde Almeerse pubers.
We hadden ons wel een beetje aangepast. We hadden de moeilijke woorden uit de
tekst gehaald. Maar dat bleek dus niet voldoende. Soms was het wel leuk, als een
leraar de klas goed had voorbereid, maar dat kwam zelden voor. Blijkbaar waren de
onderwijskundige instanties wel onder de indruk. Min of meer voor de grap hebben
we een tijdje geleden subsidie aangevraagd voor een educatief project bij het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Tot onze stomme verbazing
is die aanvraag gehonoreerd. We krijgen ƒ120.000,- voor een project dat vier jaar
moet lopen. Ondertussen zijn we wat bekomen van de schrik en van plan serieus aan
de slag te gaan. Om scholieren op de Kift-manier iets bij te brengen over muziek en
literatuur, is toch een uitdaging.’
voor meer info over De Kift: www.dekift.nl
Cornelis Krul
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Zakendoen
door en over Barbara Stok
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De vleesmarkt
‘Geld is emotie.’ Hij leunde achterover in zijn ergonomisch verantwoorde stoel,
vouwde zijn handen achterin zijn nek en keek ons één voor één aan. De vlekken
onder zijn oksels waren zo buitenproportioneel dat ik dacht dat ze binnen enkele
minuten zijn polsen zouden bereiken. Zijn hoofd was rood en hij lachte voortdurend
om zijn eigen grapjes en verwachtte van ons dat ook te doen.
Zo, dacht ik, dus zo zien mannen er uit die drie BMW's en een jonge blonde vrouw
rijden.
‘Dat noem ik de stelling van Kuhne,’ zei de man die Kuhne heette, en ik verbaasde
me erover dat iemand met zoveel bombarie een versleten en afgedankt cliché in
handen kon nemen om het stof eraf te blazen en het onder eigen naam weer op te
werpen met een glimlach die verder ging dan de oren. Zeker een face-lift gehad.
‘Geld is emotie,’ alsof Bill Gates zelf naast me zat. Ik zat nu al een uur te luisteren
naar hoe deze man gebakken lucht verkocht. Waarom?
Eerder werkte ik op de slagerijafdeling van een supermarkt. Ook een ramp. Enkele
weken geleden besloot ik definitief de bergen vlees achter me te laten. Niet vanwege
het dode vlees, maar om een doodleuke collega op de slagerij. Hij noemde me altijd
mevrouw Van Dijk, uit een soort misplaatste beleefdheid. Die formele houding liet
hij de laatste zaterdag schieten, toen hij in een innige omhelzing mij naar m'n
voornaam vroeg terwijl z'n sperma aan de muur van de koelcel vastvroor.
Bij de oppervlakkige kennismaking zijn er twee soorten mannen: zij die mij niet
en zij die mij wel vergelijken met de Michelle van de Beatles. Van die tweede soort
begint een klein gedeelte ook meteen te zingen. Soms zacht met een lieve glimlach,
maar ook wel voluit, brullend als een Pavarotti, met wie dan vaak ook wel een
overeenkomst in postuur te bespeuren is. Sommige vrouwen selecteren op neuslengte,
ik vind het betrouwbaarder mijn naam te noemen en de reactie te bekijken; een man
laat zich snel kennen.
Ik stelde me voor aan die collega, en natuurlijk kwam er een heringetreden
kassamoeder binnen op het moment dat mijn slager voor me ging zingen. De
kassamoeder merkte op dat mijn petje was afgevallen. Zag ze echt niet dat onder m'n
schort m'n broek op m'n enkels hing?
Terwijl iets later het bloed van een rosbief over m'n handen spoelde, kwam m'n
collega naast me staan. Hij probeerde wat te zeggen, ik keek alleen maar naar het
vlees. De rosbief wilde niet uit de verpakking tot ik er een woeste klap op gaf. Het
bloed spatte op mijn schort en in het gezicht van de slager, die zei dat hij nog wat
moest doen en biefstukken begon te hakken.
Ik nam ontslag. Ik ben heus niet principieel tegen relaties op de werkvloer, maar
wel als die werkvloer een koelcel is; tussen hamlappen en Wienerschnitzels te staan
en door een slager bevoeld en geknepen te worden gaf me een nogal onbehaaglijk
gevoel. Wie kon mij zeggen dat ik in tegenstelling tot de biobiggen en kistkalveren
in deze ruimte meer was dan een stuk vlees?
In een wolkenkietelaar aan de Coolsingel zit een groepje mensen. Ze krijgen
instructies over hun nieuwe baan. De docerende man is Jan-Willem Kuhne, een man
van het soort ‘ik heb veel geld op de bank, dus ik ben belangrijk.’ Hij heeft niet veel
geld en hij woont eigenlijk ook in een vrij bescheiden huis in Rotterdam-Noord,
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richting Hillegersberg, zegt hijzelf altijd, maar Hillegersberg is nog zeker zo'n drie
kilometer bij zijn huis vandaan. Elke avond kijkt hij vanuit zijn groene fauteuil, een
erfstuk, naar de huizen aan de overkant, studentenhuizen. Hij rookt dan een sjekkie
en aait zijn hond. Nauwkeurig volgt hij de gebeurtenissen recht tegenover hem. Het
is een meisjesstudentenhuis, maar hij is
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geen vieze gluurder hoor, hij kijkt wel, maar smeert zich niet in met pindakaas om
zich dan af te trekken boven een foto van z'n oma. Er is pas een nieuw meisje in het
huis bijgekomen. Ze heeft nog geen gordijnen.
Kuhne praat over aandelen en beursnoteringen, maar hij denkt aan het nieuwe
meisje. Vanavond ziet hij haar weer. Zij ziet hem niet.
Ze danst met zichzelf. Ze kijkt vanuit haar verlichte kamer naar buiten; het raam met
de duisternis erachter weerspiegelt haar lichaam. Een mooi lichaam. Ze is niet lang,
zo'n één meter zeventig, vijfenzeventig, slank en vrouwelijk, donker halflang haar,
in nauwsluitende kleren gestoken; van veraf gezien lijkt natuurlijk alles mooi.
Ze is dinsdag gekomen. In een Fiat Panda met nog twee mensen, drie kasten en
een bureau in doe-het-zelfvorm; als het kon waren de vrienden ook plat geslagen en
in een pakketje gestopt, want de drukte in de auto maakte ademhalen moeilijk. Met
veel gesleutel - de meubelen zullen wel van IKEA geweest zijn - werden de pakketten
kasten. Woensdag kwamen haar andere spullen. Alles kwam in één keer, zowel haar
computer en printer als kanten strings vonden vanuit de auto een plaatsje in haar
kamer. Die dag bleef ze er ook al slapen.
Nu danst ze voor het raam. Soms staat ze stil. Dan kijkt ze naar buiten. Hij ziet
haar denken, dat ze toch wel gelukkig is, omdat ze ieder moment van de dag vanuit
haar kamer het Nationale Nederlanden-gebouw ziet en het puntje van de Euromast.
Immers, hoe kun je dat zien en je ongelukkig voelen?
De muziek is afgelopen, ze staat stil en verlaat dan de kamer.
Hij stelt zich voor hoe ze vanavond een jongen uit zal zoeken in de mannenmassa
die zich aanbiedt. Met haar korte rokje en verleidelijke lach gaat ze naar de disco,
een ordinaire hoop mensenvlees met broeierige lampen, dreunende muziek en
honingzoete cocktails in het centrum van de stad, duidelijk op mannenjacht, al is het
eerder een prijzenslag dan een jachtpartij te noemen. Hans Kazan mag je dan
wegdenken, maar het motto is zeker ‘sla je slag’.
Eerst speelt ze een paar uurtjes hard-to-get, niet-neukbaar, ijskonijn of lesbisch,
dan begint ze te flirten met alles waarvan ze vermoedt dat het een lul heeft om
uiteindelijk d e deur uit te gaan met de jongen die ze aan het begin van de avond al
heeft verkozen. Ze speelt het spel steeds, hoewel de uitslag al is bepaald bij haar
binnenkomst - ‘Die wil ik hebben’, en haar ogen zeggen dat ook al - maar ze houdt
haar kansen open, ze speelt met de mannen als de vrouw bij Kazan die nog niet weet
of ze voor de keuken of voor de auto zal gaan, maar wij weten allemaal dat ze die
keuken wil.
Op Bevrijdingsdag was het voor het eerst weer warm genoeg om geile jurkjes aan
te trekken. De stemming zat er goed in. Het ijskoude bier ging er snel in, en veel
ook, de warme zon maakte ons dronken. ‘Nou,’ zei Ilse, ‘toch maar mooi dat er een
oorlog geweest is, anders hadden we nou niet zo'n leuk feestje.’ Later die dag vroeg
ze aan ieder meisje dat langs liep of ze hetero, bi dan wel homo was. Ze scoorde één
keer.
Godzijdank hoefde ik die dag de stand van de Dow Jones niet te weten, dus ook
ik kon het bier laten stromen tot het er vanzelf weer uitliep, dansen op salsa, ska en
trance muziek en flirten met alles wat een man leek. Wat nog moeilijker was dan je
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zou denken, omdat Ilse op de een of andere manier een kring van nogal mannelijk
ogende vrouwen om zich heen had verzameld.
Ik werd op de schouder getikt. Ik keek om.
‘Hé, gaaf hè?!?’ zei een jongen met geblondeerd haar, een wit shirt, en afgedragen
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spijkerbroek. Zijn lichaam goedkeurend besefte ik dat dit het geslacht van mijn
voorkeur was.
‘Ja, gaaf!’ zei ik. Waar had hij het over?
‘Ik ben al jaren fan van deze band,’ zei hij.
‘O, ja, ze zijn goed, hè.’ Ik kende de band op het podium niet, maar dat zou hij
niet weten, en als ik kon doen alsof ik geïnteresseerd was in rosbief of in aandelen
World Online, dan lukte dat bij deze band ook wel. En de jongen was aantrekkelijk
genoeg, al keek ik nog een paar keer om daar zeker van te zijn, je weet wel hoe dat
gaat, soms word je wakker naast iemand die lelijker is dan de hond van de buren.
‘Biertje?’ stelde hij voor, en even later stond hij voor me met twee halfvolle plastic
bekertjes.
‘Het was een beetje druk,’ zei hij, ‘ik botste tegen iedereen op. Maar jij mag ze
wel alle twee, hoor.’ God, nog aardig ook. De band kondigde het laatste nummer
aan. Verbazingwekkend genoeg kende ik dit nummer juist wel, vervelend genoeg
vond ik het een verschrikkelijk liedje. Maar als je dronken bent zing je ook met
Marco Borsato en BZN mee, dus brulde ik met de blonde jongen de bekende tekst
mee, heen en weer deinend tegen het ritme van de muziek in, met de muziek mee
ging niet meer. De band was klaar met spelen.
‘Zin in seks?’
De hele dag heeft Kuhne al achter het raam gezeten. Warm weer is voor hem geen
reden om naar buiten te gaan. Dat doet hij wel als hij moet werken, of als hij de hond
uitlaat. Nee, hij zit prima in zijn erfstuk. Een goeie fauteuil is dat, die heeft zijn
moeder goed voor hem uitgezocht.
In het huis tegenover hem is zojuist iemand thuis gekomen. Lacherig komt de
jonge vrouw de kamer binnen, achter haar een knappe jongeman. Hij slaat de deur
dicht en grijpt haar beet, om haar te zoenen. Struikelend en zoenend komen ze op
het bed terecht.
De man aan de overkant knijpt zijn ogen dicht. Voor het eerst heeft hij het idee
dat hij het meisje nog ergens vaag van kent. De jongen heeft hij niet eerder gezien.
Al eerder merkte hij op dat zij niet echt iemand is die monogame relaties onderhoudt.
De blonde adonis ziet eruit als een echte vrouwenversierder, goed in bed, maar slecht
in andere sociale contacten. Ach, wat is belangrijker? Hij heeft gladde versiertrucs
en een korte naam. Een korte naam is immers belangrijk voor een goed seksleven.
Bij het bereiken van een orgasme wil een vrouw geen vier lettergrepen uitroepen
(Maximiliaan/Sebastiaan/Lodewijk), ook geen dubbele namen
(Jaap-Jeroen/Frederik-Maarten/Jezus-Christus of Willem-Alexander), want voor het
de strot uit is, is het orgasme al drie keer voorbij.
De jongen in de kamer heet daarom Fred en Fred heeft haar borsten in zijn handen.
De kleren liggen naast het bed. Cup C, denkt de man achter het raam, maar hij twijfelt.
Maken dat vreemde licht en de dubbele beglazing haar borsten nu juist groter of
kleiner? De grote charmeur kijkt tevreden, het zal wel een cup D zijn, en hij knoopt
zijn broek los.
Wanneer ze eenmaal naakt zijn, is er nog weinig te zien; af en toe komt Freds
hoofd boven de vensterbank uit, steeds sneller, steeds roder. Dat hij nog zo kan
presteren terwijl hij gedronken heeft.
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Het lijkt uren te duren, blijkbaar heeft de drank toch zijn invloed gehad, voordat
Fred voldaan van het bed afrolt, een condoom afdoet en die in een prullenbak in de
hoek gooit. De jonge vrouw staat op en loopt even naar de wc. Plassen na de
geslachtsgemeenschap is goed tegen blaasontsteking. Fred heeft een sigaret
opgestoken en telt vanaf het bed het aantal keren dat de Euromast per minuut knippert.
Veertig. Zij komt terug met twee flesjes bier.
Uit de voordeur van Ackersdijkstraat 81 stapt een man met zijn hond, hij moet
pissen.
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Vanochtend stond ik eens vroeg op om naar de markt te gaan en gordijnen te kopen.
Gordijnen zijn trieste dingen, bedoeld om je achter te verschuilen, om je in te
verhangen, om achter weg te kwijnen, maar nu is het zomer en ik kan me herinneren
hoe ik ooit beestjes verbrandde met een stuk glas en een zonnestraaltje - leuk om
naar te kijken, maar ik voel er niet veel voor om zelf zo'n beestje te zijn. Dan maar
gordijnen.
Op de laan was het stil. Het is een raar idee dat hier ooit een tram reed. Over de
oude trambaan ligt nu een hondenuitlaatzone, en om bij de tram te komen moet ik
een straat verder lopen. Ik slenterde over de hondenuitlaatzone op weg naar de markt
toen een hond op me afrende en me begon te besnuffelen. Mannen die verontwaardigd
zijn wanneer er uitspraken vallen als ‘mannen zijn honden’ geef ik graag gelijk; zulke
uitspraken lokken alleen maar uit dat straks echt alle mannen bij iedere willekeurige
voorbijgaande vrouw hun snuit in het kruis duwen.
Ik liep door en zag toen de eigenaar van de hond: Kuhne, de man van de stelling
van Kuhne. We hadden oogcontact en hij keek mij lang aan, maar niet alsof hij me
herkende als medewerker van Robeco. Het was een vreemde blik, een enge blik, een
oogopslag waarbij je je onaangenaam gaat voelen. Ik liep hem snel voorbij. Hij zei
geen gedag.
Waarom keek hij zo? Hij had de ogen van een ex-vriendje, dat alles van je weet.
Als je kon zou je zijn geheugen uitgummen. Als een foto in zijn hoofd ziet hij je
naakte lichaam en je wilt zijn negatieven verbranden. Maar waarom had Kuhne van
die ogen? Het is een overweging van een moment, ik vergeet het snel.
Ik sta te klooien in de vensterbank met groenblauwe gordijnen, een tientje per
meter, als ik ineens merk dat ik bekeken word. Aan de overkant zit een man in een
fauteuil. Hij aait zijn hond.
Michelle van Dijk
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Steek de dijken door
Er gaat geen maand voorbij of er verschijnt wel in enig blad in Nederland een als
artikel vermomde grafrede voor de letteren. Dit is niet zo'n artikel. Het is waar dat
de literatuur de laatste jaren flink in de verdrukking is gekomen door satelliet-tv en
nieuwe media. In hun klassieke behuizing vormen de letteren inderdaad een stoffig
cultuurfenomeen dat voor vooral een jong publiek steeds minder boeiend wordt.
Maar laat de literatuur nu eens flink buiten haar oevers treden, dan zal je eens zien
hoe vruchtbaar ze is. Verruil die klassieke behuizing voor een bouwwerk van deze
tijd. Doe eens gek, laat De Vos Reynaerde rappen. Kortom, steek door die dijken en
verhuis!
De millenniummens en in het bijzonder de jonge millenniummens voelt zich steeds
minder aangetrokken tot het lezen van boeken of het luisteren naar langdradige
literaire voordrachten. Er wordt nog wel volop gelezen, maar dan betreft het
voornamelijk kranten, tijdschriften, ondertiteling van soaps, B-films, de tekstvensters
van de MTV-clips en internetsites.
Op de literatuurlijst van de gemiddelde scholier staan boeken als De kleine blonde
dood en Het gouden ei die hooguit 150 pagina's tellen, en belangrijker: te huur zijn
op video. De student heeft zijn abonnement op de Volkskrant ingeruild voor de gratis
en zowel qua vorm als inhoud compacte Metro.

Aandacht
Door film, televisie en nieuwe media is er een nieuwe dynamiek in de
informatieverwerking ontstaan. Zoals de introductie van het schrift ooit ten koste
ging van het menselijk geheugen, lijkt de komst van audiovisuele media ten koste
te gaan van het menselijk verbeeldings- en abstractievermogen. Als de boodschap
die een medium uitzendt voor het gevoel de werkelijkheid benadert, hoeft de
ontvanger die boodschap zelf niet meer naar de werkelijkheid te vertalen. Met SBS
6 Late Night is het overbodig zelf nog na te denken over hoe je variatie moet brengen
in je seksleven en na het zien van Big Brother laat je het wel uit je hoofd een week
met de hele familie in een huisje op de Veluwe te gaan zitten. Audiovisuele media
maken je verbeeldingsvermogen lui en schelen je tijd en energie.
De weerspiegeling hiervan vind je terug bij de zappende en surfende jeugd. De
afstandsbediening en de muis stellen jongeren in staat om, zodra ze hun aandacht
voor een verhaal verliezen, over te schakelen naar iets anders. En met 45 kanalen op
de televisie is er altijd wat anders. Een lange aandachtspanne is overbodig geworden,
doordat een druk op de knop genoeg is om je opnieuw door iets, wat dan ook, te laten
prikkelen. Dit heeft ertoe geleid dat het vooral voor jongeren steeds moeilijker wordt
de aandacht ergens langere tijd bij te houden. Als je nu in een uur al zappend kunt
winkelen, je favoriete muziek kunt beluisteren en een kernoorlog kunt meemaken,
wil en kun je dan nog de tijd en het geduld vinden om een heel boek te lezen? Kun
je het dan nog opbrengen om anderhalf uur in een schouwburgzaal te gaan zitten
voor een toneelstuk of een literaire voordracht?
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Kop uit het zand
Cultuur is een constant veranderend fenomeen en iedere generatie, met haar eigen
drijfveren en thema's, herinterpreteert de culturele traditie. De manier waarop jongeren
dat doen wordt voor een groot deel bepaald door de media waarmee zij dagelijks in
aanraking komen. Internet en televisie zijn hun venster naar de wereld en beïnvloeden
daardoor de manier waarop ze cultuur waarnemen.
Boeken, toneelstukken en voordrachten verzenden informatie veel langzamer en
zijn abstracter dan audiovisuele media. Ze eisen dat de lezer zelf de boodschap vertaalt
naar zijn werkelijkheid en vergen een andere vorm van concentratie. De komst van
televisie en nieuwe media vormt, zo geschetst, een niet gering gevaar voor de literaire
traditie of zelfs een hele kunsttraditie, waarin van de toeschouwer een zeker abstractieen concentratievermogen wordt verwacht.
In plaats van stug door te gaan op de oude manier, is het nu wellicht tijd voor de
gevestigde cultuur om de kop uit het zand te rukken en te kijken naar hoe de mens
en de wereld zich ontwikkelen. Het gegeven dat een belangrijk deel van het huidige
en het toekomstige cultuurpubliek anders waarneemt is van levensbelang voor de
cultuurfenomenen die willen overleven. Het is aan de culturele sector de juiste vormen
te zoeken waarin hij zijn boodschappen aan het publiek kan overbrengen, zonder
daarmee noodzakelijk concessies te doen aan kwaliteit en inhoud.

Festival
Een voorbeeld van zo'n vorm is het interdisciplinaire festival. Door diverse disciplines
te programmeren, te combineren en in hoge snelheid af te wisselen, ontstaat een
verzameling van verschillende fragmenten waartussen mensen als het ware kunnen
zappen. Zo bereik je de snelheid waarmee jongeren gewend zijn waar te nemen. De
fragmenten houden stuk voor stuk hun eigen kwaliteit, terwijl het samenspel nog een
nieuwe kwaliteit laat ontstaan. De formule lijkt op de manier waarop televisie en
Internet hun boodschappen uitzenden.
Stoffige cultuurfenomenen zoals de letteren kunnen in die vorm nieuw leven
ingeblazen worden. Geen Daden Maar
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Woorden maakt, door rap, cartoons, theater en dans met de voordracht van proza en
poëzie te combineren, de vertaalslag naar jongeren. Allereerst biedt het festival een
breed scala aan verschillende podiumacts waaruit jongeren zelf kunnen kiezen en
daarnaast wordt er gebruik gemaakt van aspecten uit de dagelijkse leefcultuur van
jongeren. Het integreren van literatuur, cartoons en rap levert een nieuwe interpretatie
op van het fenomeen letteren en maakt dat jongeren hun kijk op cultuur en de wereld
erin herkennen.
Wie de vraag stelt of je het nog wel over letteren hebt, als ook rap, film, kleinkunst,
theater, cartoons, nieuwe media en muziek deel uitmaken van het geheel, ziet zichzelf
verzeild raken in een zinloze discussie. Een discussie die gaat over waar de letteren
beginnen en ophouden, over wat wel en niet binnen de grenzen van de letteren valt,
en soortgelijk gezeik. Van belang is dat een culturele traditie zich ontwikkelt,
vernieuwt, herinterpreteert om een afspiegeling te blijven van de samenleving. In
onze samenleving, waar individualiteit centraal staat en de informatievoorziening
eindeloos is, daar is grenzeloosheid de norm. The world is online niet meer afgebakend
en ook als je van TV 5 naar de BBC zapt hoef je niet door de douane.
Afbakenen is hetzelfde als buitensluiten, het buitensluiten van kennis, kwaliteit
en nieuwe ervaringen. Culturele instellingen die krampachtig hun voortbestaan willen
garanderen door hun grenzen af te bakenen, bevriezen hun eigen ontwikkeling en
komen uiteindelijk zo dik onder het stof te zitten dat niemand ze meer ziet staan. Op
een trouwe kudde van stoïcijnse cultuurfundamentalisten na, misschien. Cultureel
ondernemerschap, om in de termen van onze staatssecretaris van kunst en cultuur,
Rick van der Ploeg, te spreken, is opereren in de culturele wereld van de onbegrensde
mogelijkheden.

Het tempo van de tijd
De formule van een interdisciplinair festival als GDMW is precies zo'n staaltje
cultureel ondernemerschap. Ze concentreert zich niet op de verschillen tussen de
letteren en wat er overblijft, maar maakt gebruik van de manier waarop de
verschillende disciplines de letteren kunnen verrijken en betekenis verlenen. De
combinatie van voordracht, muziek en beeld, prikkelt zowel oor als oog maar
voornamelijk de hersenen, die enerzijds herkennen en anderzijds optellen wat er
allemaal gebeurt en de onderlinge verbanden leggen. Er ontstaat een nieuwe kwaliteit
op het podium; een nieuwe interpretatie van een literaire traditie.
Ruikt dit naar oude wijn in nieuwe vaten? Natuurlijk zijn de liaisons van de letteren
met andere kunsten niet alleen van deze tijd. Om maar een paar voorbeelden uit de
vorige eeuw aan te halen: in het Sint Petersburg van de jaren twintig organiseerde
Oberioe (met een piepjonge Daniil Charms) letterenfeesten met goochelende dichters
en literaire acrobatiek. Garcia Lorca trok in de jaren dertig Spanje door met een
reizend toneel-/muziek-/dans-/poëzie-gezelschap. De vijftigers experimenteerden
met jazz en de zestigers met alle mogelijke vormen van de populaire cultuur. Wat
het grote verschil maakt, is het tempo van deze tijd. De stroomversnelling waarin de
samenleving terecht is gekomen en het grenzeloze aanbod hebben het denken en
handelen van de mens voorgoed veranderd.
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Als mensen zich ontwikkelen in de manier waarop ze informatie verwerken en
selecteren, kunnen culturele instellingen daarbij niet achterblijven. De angst dat er
op die manier niet veel meer overblijft van de oorspronkelijke kwaliteit is ongegrond.
De nieuwe vorm waarin cultuur wordt gebracht, verandert niet wezenlijk de culturele
boodschap of de kwaliteit ervan. Sterker nog: de nieuwe vorm zorgt er juist voor dat
de kwalitatieve boodschap überhaupt het publiek bereikt.
Of hij nu wordt neergezet, zoals in de middeleeuwen, met veel bravoure midden
op het marktplein of zoals nu met evenveel hartstocht door rappers op een festival
voor de nieuwe letteren, De Vos Reynaerde blijft dezelfde; de schurk die laat zien
dat de moralisten hypocriet zijn en die ze op hun eigen zwakte pakt.
Wieteke van Dam
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Frank Antonie

Cut Up!
een hoed voor een klein millennium
de langzaam geleide hoed
de laag harde hersens rond zijn hart
een driedelig pak
met een hoofd van gebarsten asfalt
doorgaan; op dit advies grijnst
heroïne, dood en de nimmer
falende schrijfmachine
de schrijfmachine
de nimmer zwijgende
schrijfmachine, de schrijfmachinepraat
(ter nagedachtenis aan
William S. Burroughs)
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neandertaal
van muziek het verlangen dat op mij
& op jou wijst
luister
met het oor dicht tegen de muur
muziek tegen ziek zijn en schrik
van de buren muziek die zwartwit blijft
die zal nooit verkleuren
klanken van
schoonheid zij worden gevonden & mooi zijn
zal bier zijn & dope & zonde
tot ik prevel neandertaal
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Passionate Nieuws
Geen Daden Maar Woorden op tournee
In 2001 gaat Geen Daden Maar Woorden voor het eerst op tournee. Het gaat hierbij
om een ‘best of’ van GDMW 2000. Per avond zijn er 8 à 9 optredens gepland.
Daaronder bevinden zich twee of drie van de festivalproducties die op GDMW 2000
in première zijn gegaan, waarin literatuur een verband aangaat met andere
kunstdisciplines. Verder wordt in het programma tenminste één (literair) talent uit
de betreffende stad of regio opgenomen.
Twee data zijn reeds vastgesteld: op zaterdag 10 maart staat GDMW in de
stadsschouwburg Utrecht, op woensdag 11 april in Bellevue te Amsterdam. Meer
data volgen.

Crime Jazz
Crime Jazz, het podium voor literatuur en muziek door Passionate en Nighttown,
gaat zijn tweede seizoen in. Op zondag 17 september gaat het vorig jaar zeer
succesvolle podium weer van start in Nighttown Theater.
Vast onderdeel is de band Rice, die het programma inleidt. Daarnaast beschouwt
columnist Pieter Vreugdenhil iedere maand het leven in wereldstad Rotterdam, en
komt uit Amsterdam The Palabras Phrase Stage met een black-poetry artiest.
Op 17 september staat een voorproefje van Geen Daden Maar Woorden 2000 op
het programma. Daarnaast is er hiphop van Krewcial en komt The Palabras Phrase
Stage met Donna LaMar. Eens per maand op zondag: Crime Jazz, words, poetry and
beyond...
Crime Jazz
Nighttown Theater,
Kruiskade 28, Rotterdam
17 september, aanvang
20.30 uur, toegang fl. 7,50

Aforismenproject gaat van start
Edelstenen Schrijven, het aforismenproject van Kees Versteeg, Passionate en
Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001, gaat in september van start.
Het project omvat verschillende onderdelen. Op de website van RCH 2001
(www.rotterdam01.nl) zullen voortdurend Versteegs aforismen opduiken; daarbij
zal het voor bezoekers van de site mogelijk zijn een ‘digitale ansichtkaart’, voorzien
van een aforisme, te versturen naar een relatie. Op dezelfde website is ook een forum
te vinden waarin bezoekers kunnen debatteren over actuele culturele kwesties, naar
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aanleiding van een prikkelende aforistische stelling. Ook de inhoud van het
maandelijkse blad van RCH 2001 zal gegarneerd worden met aforismen.
Verder zal op de site van Passionate een cursus aforismen schrijven worden
geplaatst, geschreven door Kees Versteeg. Aanvankelijk worden vooral richtlijnen
en tips gegeven voor de beginnende aforist. In de loop der maanden zal de cursus
steeds interactiever worden. De bezoeker krijgt niet alleen de mogelijkheid eigen
aforismen in te sturen, Kees Versteeg gaat ze ook beantwoorden met een persoonlijke
beoordeling.

The Grapevine
culturele talkshow
The Grapevine, Passionate's maandelijkse Late Night Talkshow, gaat op 28 oktober
van start in Nighttown Theater. Het presentatieduo bestaande uit Jeroen Rozendaal
en Natasja Morales ontvangt maandelijks interessante jonge gasten die actief zijn op
het gebied van kunst en cultuur.
The Grapevine is een informatieve en snelle talkshow waarin verschillende
kunstdisciplines aan bod komen zoals film, muziek, dans, columns, beeldende kunst,
kleinkunst, cabaret en nieuwe media. Iedereen die geïnteresseerd is in wat er in
cultureel Rotterdam gebeurt mag deze talkshow niet missen.
Tijdens deze anderhalf uur durende show worden interviews afgewisseld met
optredens, een column en een debat. Het programma wordt aan elkaar gemixt door
een dj. Zaterdagavond begint bij The Grapevine.
The Grapevine
Nighttown Theater,
Kruiskade 28, Rotterdam
28 oktober, aanvang
22.00 uur, toegang gratis
Meer info
www.passionate.nl
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Ten slotte
Interview met Michael Jahoda

Dans op een voordracht van William Burroughs - het is een van de producties op
Geen Daden Maar Woorden 2000 waarin verschillende kunstdisciplines een verband
met elkaar aangaan. Met nog onbekend resultaat, want op het moment van schrijven
is de Amerikaanse danser en choreograaf Michael Jahoda nog in een zeer vroeg
stadium van voorbereiding. Eén ding weet Jahoda in ieder geval al zeker: zijn
choreografie zal geen illustratie worden van Burroughs' tekst. Dans spreekt nu
eenmaal zijn eigen taal.
Michael Jahoda ('66) heeft zich enkele jaren geleden in Amsterdam gevestigd, na
een lange periode als danser in New York. Hij is actief als choreograaf, geeft colleges
en workshops over dans, en is ook nog als danser betrokken bij diverse projecten.
Jahoda zal Operation Rewrite, zoals zijn choreografie voor GDMW 2000 is getiteld,
uitvoeren samen met Maria Naidu and Andra Perrin, twee dansers met wie hij vaker
samenwerkt. Hij zal zijn dans baseren op één van de drie voordrachten van Burroughs
die de festivalleiding hem heeft voorgelegd.
Hoe ongebruikelijk is het verzoek dat hij van Geen Daden Maar Woorden kreeg?
Jahoda: ‘Het is vrij lang geleden dat ik een zo specifieke opdracht heb gekregen,
binnen een zo korte tijdslimiet. De dans zal namelijk slechts negen minuten duren.
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Ik heb wel eerder tekst gebruikt als uitgangspunt voor een dans, maar op een geheel
andere manier.
‘Op zich is het gebruik van tekst als inspiratie voor dans niet heel ongewoon. Je
ziet echter dat het tot heel diverse resultaten leidt. Misschien is het ongebruikelijker
dat een literaire organisatie een danser uitnodigt om iets met literatuur te doen. De
literaire wereld ziet dans, voorzover ik dat als buitenstaander kan inschatten, toch
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niet als een erg verwante kunstvorm. Maar in iedere kunstvorm bestaat wel de neiging
om zich afzijdig te houden van andere kunstvormen. Vaak doet men weinig om een
brug te slaan en een nieuw publiek te bereiken. Het is ook moeilijk eraan te ontkomen
- om voor mezelf te spreken: dans is van nature erg introspectief en vergt ontzettend
veel tijd en toewijding. Daar komt bij dat het subsidiestelsel in Nederland het minder
noodzakelijk maakt om je grenzen te verleggen.
‘Maar uiteindelijk gaat het er bij projecten als deze om wat ze inhoudelijk
opleveren. Het is met zo'n opdracht, vind ik, wel zaak om jezelf een scherp omlijnd
doel te stellen. Het gevaar dreigt immers, als je met verschillende disciplines werkt,
dat je alle kanten uitwaaiert. Maar als het lukt, kan er iets heel bijzonders ontstaan.
Het intrigeert me om te zien hoe verschillende kunstvormen met een bepaald
onderwerp omgaan.’

Nieuwe vormen
William Burroughs (VS, 1914-1997) was bij uitstek een schrijver die zich aan de
beperkingen van het traditionele geschreven woord wilde onttrekken. Literatuur laat
zich, vond Burroughs, teveel beperken door conventies en tradities. Terwijl kunst
juist een bevrijdende werking moet hebben, een blik verschaffen op nieuwe ervaringen
en inzichten.
Burroughs' radicale onderwerpkeuze en technieken maakten hem tot een voorbeeld
voor talloze vooruitstrevende kunstenaars in de afgelopen decennia - tot ver buiten
de literaire wereld. Herkent Jahoda in zijn eigen artistieke werk Burroughs' zucht
naar bevrijding? ‘Mijn eerste kennismaking met Burroughs was jaren geleden toen
ik Naked Lunch (Burroughs' beroemdste boek - EB) las. Eerlijk gezegd viel me dat
nogal rauw op mijn dak. Maar inmiddels ken ik Burroughs' werk beter. Ik denk dat
bevrijding iets is wat je in jezelf vindt en ik denk dat ook Burroughs op zoek was
naar persoonlijke bevrijding. Voor mij is dans een manier om angsten en remmingen
in mezelf uit te bannen. Het is een manier om schoonheid en orde op een nieuwe
manier vorm te geven en ook dat is persoonlijk. Ik kom zo nader tot mezelf en ook
tot andere mensen op een manier die buiten de taal omgaat. Vaak heb ik situaties in
mijn werk gevonden of gecreëerd waarin ik de gelegenheid krijg om te onderzoeken
wat ik wil onderzoeken.
‘In zekere zin geldt dat denk ik ook voor Burroughs. Ik weet niet of hij in de eerste
plaats de maatschappij wilde helpen veranderen die hem heeft voortgebracht. Hij
onderzocht zijn eigen obsessies en fascinaties. Maar het is wel een feit dat Burroughs
op het gebied van seks en andere zaken radicale en vernieuwende opvattingen had.
Wat dat betreft is de Amerikaanse samenleving in de afgelopen 30 jaar sterk
veranderd.’

Dialoog
Jahoda bevindt zich wat betreft Operation Rewrite nog in een verkennende fase. Dat
betekent ideeën opschrijven, schetsen maken voor bewegingen en mogelijke structuren
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in de dans. Maar de meeste aantekeningen worden snel weer verworpen. ‘Ik ben in
wezen op zoek naar de kern van de tekst, het allerwezenlijkste. Omdat de dans zo
kort zal zijn, moet ik op iets uitkomen wat simpel en helder is. Het element dat de
verschillende invalshoeken met elkaar verbindt. Ik wil niet een weergave maken van
iets wat zich in de tekst bevindt, maar op een ander niveau werken, communiceren
op het niveau van dans. De taal van dans is nu eenmaal wezenlijk anders. Een tekst
kan heel specifieke details overdragen, terwijl dans vooral communiceert met
atmosfeer, gevoel en energie. In het beste geval zullen de twee samen de uitwerking
op het publiek verdiepen.
‘De oorspronkelijke opdracht die ik kreeg was: “'ontwerp een dans van negen
minuten voor twee of drie dansers gebaseerd op de intonatie en het ritme van
Burroughs' stem”. Toen ik naar de teksten luisterde had ik allerlei associaties, maar
ik vond het moeilijk om de stem alleen maar als een soort metrum te zien. Later
stuitte ik op iets wat Burroughs heeft geschreven in de introductie van zijn roman
Queer, over het al dan niet volledig zijn van een tekst: “Als je het leest hoeft het niet
afgemaakt te worden. Het moderne psychologische standpunt is dat dergelijke uitingen
uit jezelf moeten komen en nooit van buiten. Alsof er een duidelijk verschil is tussen
binnen en buiten. Ik ben in gaan zien dat er wèl factoren zijn die van buiten komen,
en waar ik geen controle over heb”. Zoals ik het nu zie, wordt dit mijn uitgangspunt:
spelen met hoe dat eenvoudige concept van binnen/buiten in verband staat met tijd
en ruimte, en de tekst zelf. Ik vind het een mooi idee, want zo kun je het materiaal
vanuit allerlei invalshoeken bekijken, en ervaringen opdoen op allerlei niveau's, wat
het geheel rijker maakt. Omdat me gevraagd werd de intonatie en het ritme van de
stem van Burroughs te gebruiken, zal ik dat ook gebruiken voor het ontwikkelen van
de choreografie. Verder denk ik dat het belangrijk is om ruimtes in de dans te creëren
waarbinnen de tekst prominenter naar voren komt, en ruimtes in de tekst waarbinnen
de dans juist versterkt wordt. Zo ontstaat er een dialoog tussen de twee, zonder dat
er een zinloze illustratie van de tekst gemaakt wordt.’
Erik Brus
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Over de medewerkers
Frank Antonie
('60) is van huis uit kunstschilder en publiceerde als auteur o.a. in
popkwartaaltijdschrift Payola. Hij voerde op het Nijmeegse literatuurfestival De
Wintertuin samen met Frans Haarmeijer een eerste compositieopdracht uit: het op
muziek zetten van ‘Voor het verdronken meisje’, een gedicht van J.B. Charles. Op
Geen Daden Maar Woorden 2000 treden ze eveneens samen op.
Yvette Benningshof
('78) legt zich als freelance-journaliste vooral toe op kunst en cultuur in de breedste
zin van het woord. Werkt misschien over tien jaar op de hoogste berg in Afrika als
correspondente. Voor Geen Daden Maar Woorden 2000 maakt zij het videoproject
Sta op en wankel over de dichter Ingmar Heytze.
Wieteke van Dam
('78) is in Emmeloord uit de klei getrokken en via Zwolle, Maastricht en Londen
in 1998 in Rotterdam terecht gekomen. Daar verloor zij haar hart aan het Oude
Noorden, de Westersingel en de Maas. Ze studeert Kunst- en Cultuurwetenschappen
aan de Erasmus Universiteit.
Michelle van Dijk
('81) is de winnares van de schrijfwedstrijd voor jongeren Write Now!, die dit
voorjaar voor het eerst werd georganiseerd door Passionate en de Rotterdamse
Kunststichting. Ze studeert Nederlandsetaal en letterkunde en algemene
literatuurwetenschap in Leiden. Op Geen Daden Maar Woorden 2000 leest ze voor
uit eigen werk.
Paul Feld
('58) is de auteur van de voorstelling Hengst, die met acteur John Buijsman in de
hoofdrol in januari 2001 in première gaat. Samen met Jeroen Kriek draagt hij zorg
voor de regie van deze voorstelling. Feld en Kriek maken deel uit van de artistieke
leiding van de Utrechtse Theaterfirma Growing up in Public.
Ingmar Heytze
('70) is dichter, journalist en cultureel organisator. Hij werkt als freelance journalist
voor o.a. Rails, Algemeen Dagblad en CJP Magazine. Hij publiceerde de dichtbundels
De allesvrezer ('97) en Sta op en wankel ('99) bij Uitgeverij Kwadraat. In november
2000 verschijnt bij Podium zijn nieuwe bundel Aan de bruid. Op Geen Daden Maar
Woorden 2000 wordt de videofilm Sta op en wankel over Heytze gepresenteerd.
Jeroen de Leijer
('69) publiceert zijn strip Eefje Wentelteefje in o.a. Brabants Dagblad, BN/ De
Stem en Zone 5300. In oktober verschijnt het album ‘Hallo... hier is Eefje
Wentelteefje’ bij De Harmonie/ De Wilde Vaart. Hij staat met de poppenkast De
Eefje Wentelteefje Roadshow op Geen daden Maar Woorden 2000.
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Barbara Stok
('70) maakt stripverhalen over haar eigen leven. Aanvankelijk werkte ze als
journalist/fotograaf, maar ze nam ontslag om zich volledig met stripmaken te kunnen
bezighouden. Barbara Stok is de auteur van Barbaraal tot op het bot, een verzameling
strips die ze eerder in eigen beheer uitgaf als Barbaraal (#1 t/m 3). Het boek werd
genomineerd voor de Stripschappenning voor het beste Nederlandse album van 1999.
Naast stripmaker is ze actief als drummer. Op Geen Daden Maar Woorden 2000
geeft ze een komische presentatie van haar werk.
Steven Verhelst
('76) is chemicus en schrijver. Met een paar jonge Vlaardingse dichters treedt hij
af en toe op onder de naam ‘Verboden aan te plakken’. Daarnaast leest hij deze zomer
voor op Lowlands en Geen Daden Maar Woorden 2000.
Kees Versteeg
('59) lanceert in september het grootschalige aforismenproject Edelstenen Schrijven,
in samenwerking met Rotterdam Culturele Hoofdstad. Een door Versteeg geschreven
cursus aforismen schrijven komt op de passionate website, en zijn aforismen zullen
opduiken in allerlei publicaties van RCH 2001. Zie ook p.49
Joost Zwagerman
('63) is de auteur van romans als Gimmick! ('89) en Vals Licht ('91). Hij is columnist
en criticus voor o.a. Vrij Nederland en de Volkskrant. Ooit was hij voorman van de
dichtersgroep De Maximalen. Zijn meest recente boek is de essaybundel Pornotheek
Arcadië (2000). Op Geen Daden Maar Woorden 2000 leest hij voor uit eigen werk.
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Oude nummers
Onderstaande nummers kunt u bestellen bij Stichting Passionate, tel: 010 276
26 26. Prijs per nr. fl. 8,20 (1994-1996), fl. 13,20 (incl. verzendkosten), maar
indien u zich abonneert een GRATIS nummer naar keuze.
Gekopieerd literair maandblad passionate 1994-1996 nog 11 nummers zeer
beperkt leverbaar.
jaargang 04 | nummer 01 | januari/februari 1997
uitverkocht

jaargang 04 | nummer 02 | maart/april 1997
zeer beperkt leverbaar

Aat Ceelen, Theo Verhaar, A. Moonen, Nomi Ben-David, Yorgos Dalman, Marc
van Biezen, Frans Vogel, Peter Swanborn over Leo Vroman en C.O. Jellema.
jaargang 04 | nummer 03 | mei/juni 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,
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Yorgos Dalman, Peter Swanborn over Richard Wilbur, Ciaran Carson en Lavina
Greenlaw.
jaargang 04 | nummer 04 | juli/augustus 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 04 | nummer 05 | september/oktober 1997
uitverkocht

jaargang 04 | nummer 06 | november/december 1997
beperkt leverbaar

Theo Verhaar, Jan Seveke, Jeroen Mettes, Thomas Verbogt, Klaas de Wit, Christian
Jongeneel, Richard Dekker, Yorgos Dalman, Kees Versteeg.
jaargang 05 | nummer 01 | januari/februari 1998
leverbaar
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filmspecial: Theo van Gogh, Herman Brusselmans, Jan Baeke, Jaap Scholten, A.
Moonen, Thomas van Aalten, Petra van der Ree, Christian Jongeneel, Peter Swanborn;
Erik Brus over Michael Haneke; Yorgos Dalman over Jörg Buttgereit.
jaargang 05 | nummer 02 | maart/april 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, Christian
Jongeneel over Björk.
jaargang 05 | nummer 03 | mei/juni 1998
uitverkocht

jaargang 05 | nummer 04 | juli/augustus 1998
beperkt leverbaar
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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 05 | nummer 05 | september/oktober 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, Niels Carels.
jaargang 05 | nummer 06 | november/december 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 06 | nummer 01 | januari/februari 1999
leverbaar
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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 06 | nummer 02 | maart/april 1999
beperkt leverbaar

Aat Ceelen, Daphne Buter, Qst., Yorgos Dalman, Leo Stilma, Christina Vreeswijk
over Willem Elsschot, Jan Oudenaarden, Christian Jongeneel, Henk Houthoff.
jaargang 06 | nummer 03 | mei/juni 1999
uitverkocht

jaargang 06 | nummer 04 | juli/augustus 1999
leverbaar
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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 06 | nummer 05 | september/oktober 1999
beperkt leverbaar

Theo Verhaar 1954-1999, Kees Versteeg over de geschiedenis van het aforisme,
Menno Wigman, Harmen Lustig, Daniël Bras, Dennis Rijnvis, Joris Dane, Christian
Jongeneel over Jewel en Leonard Cohen.
jaargang 06 | nummer 06 | november/december 1999
leverbaar

Interview met MC Brainpower; poëzie van Raymond Carver; OChristian Jongeneel
over de universele mythe van Star Wars, Heleen Groenendijk en Mariette van Muijen
over rappoëzie, Thomas van Aalten, Jeroen Mettes, Jan de Bas, Arnold Jansen op
de Haar.
jaargang 07 | nummer 01 | januari/februari 2000
leverbaar
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Filmverhaal van Nick Cave, interview met Mark Hendriks, August Hans den Boef
over Kuifje, Rien Vroegindeweij over Rimbaud, Jacob van Duijn, Don Duyns, Steven
Verhelst, Ron Elshout, Ingmar Heytze.
jaargang 07 | nummer 02 | maart/april 2000
leverbaar

Voorpublicatie: prozadebuut Thé Lau, interview met Stef Kamil Carlens van Zita
Swoon, Renzo Verwer over literatuur en reclame, Joris Moens, Daniël Dee, Hanneke
Eggels, Henk Houthoff, Michelle van Dijk.
jaargang 07 | nummer 03 | mei/juni 2000
leverbaar

Herman Brusselmans, Serge van Duijnhoven, Thomas van Aalten, Theo van Gogh,
Don Duyns, Steven Verhelst, Ayatollah Musa, Thijs Kramer, Michelle van Dijk,
Erik van der Hoeven over voetbalstrips, Christian Jongeneel over voetbaljournalistiek,
Martin Dekker over voetbalcommentaar.
jaargang 07 | nummer 04 | juli/augustus 2000
leverbaar
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Dennis Cooper: verhaal en interview, Boris Ryzji, Jorg Schellekens over Hollywood
en arthouse, Jeroen Overduin, Dennis Rijnvis, Paul van der Schoor, Said El Haji,
Feico Houweling, Peter de Groot.
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[nummer 6]
In den beginne
Vanaf vandaag lees ik niets meer dat gaat over kwaliteit versus jonge allochtonen.
Ik word er moe van, ik krijg geen hap meer door mijn keel.
Vanaf vandaag weiger ik ook maar één letter te bekijken die betrekking heeft op
de discussie ‘Waarom Krijgen Schrijvers Geen Subsidie’. Ik word er sip, somber en
vooral zo sloom van. Discussies als trage ketchup zijn over de krantenpagina's
uitgesmeerd. Geloof mij: subsidie maakt de schrijver sloom. Een schrijver moet
schrijven alsof zijn huis in de fik staat. De vlammen klimmen in de gordijnen en de
Echte Schrijver denkt: tijd genoeg voor nog één hoofdstuk.
Vanaf vandaag kijk ik geen kranten meer in die berichten over de Cultuurnota. O
nee, ik krijg mijn eczeem weer.
Al dat gezeik en gelul en gemekker en gebakken lucht. Nederland is de weg kwijt.
Een lief klein absoluut niet naïef meisje van een jaar of achttien vroeg mij of ik haar
wilde helpen met het samenstellen van haar boekenlijst Engels. Eindelijk! Een meisje
dat met mij wil praten over literatuur. We spraken af in een café en daar zat ze dan
met pen en papier en een grote glimlach. Ik citeerde boeken en schrijvers. Zij schreef,
ik dronk. En wij lachten. Aan het eind van de avond nam zij de laatste metro en ik
fietste met Spearhead in mijn minidisc gelukzalig naar huis.
Een week later werd ik weer gebeld door haar. Wilde ze misschien weer wat
afspreken? Ik geloofde mijn oren niet toen zij vertelde dat haar docente Engels een
rode streep door Charles Bukowski had gezet. ‘Bukauwski?’ had ze gezegd, ‘die ken
ik niet. Volgens mij heb je het verkeerd overgetypt.’ Het lieve meisje is met tranen
in haar ogen naar huis gegaan en is gaan kijken op de door mij nagekeken lijst. Ze
had het alleszins goed overgetypt. De volgende dag is ze weer naar haar lerares
gegaan. Met tegenzin is die toen gaan praten met een collega en uit dat gesprek is
gekomen dat die Bukowski geen literatuur is.
Charles Bukowski. Hij volhardde als sloeber, dronk de Elzas leeg en schreef het
scenario voor het meesterwerk Barfly. Een film over zijn leven, als schrijver. Jongens,
wat een leven en wat een schrijver! Pas aan het eind van zijn leven werd hij bekend.
Voor zijn vijfenvijftigste heeft hij geen roem gekend en toch is het nooit bij hem
opgekomen om te stoppen met schrijven. Één moment uit Barfly zal ik nooit vergeten:
Henry Chinaski, het alter-ego van Charles Bukowski, gespeeld door Mickey
Rourke, is pas ontdekt door een uitgeefster. En rijdt met haar in een rode Mercedes
Cabriolet linea recta naar haar immense villa waar ze samen gevoelloos de liefde
bedrijven. Als hij de volgende ochtend wil vertrekken, smeekt vrouwlief hem om
alsjeblieft te blijven. Chinaski peinst er niet over. Ook wanneer zij de voordelen van
haar luxueuze huis opsomt en hem vertelt dat hij hier in alle rust kan schrijven. ‘Baby,
it's a cage with golden bars,’ is het enige wat hij heeft te zeggen.
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Kenmerkend tegen deze achtergrond is dat een sectie Engels op een middelbare
school Bukowski geen literatuur vindt en grote groepen in Nederland van mening
zijn dat schrijvers subsidie moeten krijgen (net als balletdansers, beeldhouwers,
musici, bijstandsmoeders). Veel van de lezers van Passionate zullen Charles Bukowski
niet eens kennen. (De meeste lezers zijn tussen de 16 en 26.)
We groeien op met subsidie. We weten niet meer wanneer een schrijver goed is.
Binnenkort weten we überhaupt niet meer wát goed is.
Nieuw-Zeeland. Drie vrienden. Een Triumph 2500 TC. De achterbak helemaal
volgeladen met Hermans, Reve, Brusselmans, Bukowski, Ellis, McInerny en ga zo
maar door. De zon: schuin voor ons. De muziek: Groove Armada. Vrouwen: overal.
Dit is de andere kant van de wereld. Tegen de verwachting in gaat de zon hier ook
onder. Gelukkig komt ie ook weer op.
We zitten op het terras van het Illyon-Blairstreet café in Wellington. Op tafel staan
drie goddelijke espressi door Haar gemaakt. Zij staat achter de bar en is mooi. Ook
als ze gaapt. Een zwangere vrouw struikelt over een stoeprand, haar kind valt uit
haar buik en een knalgele Hyundai Atos rijdt er overheen. Maar het is allemaal niet
zo mooi als het eruit ziet. Onze boeken zijn op.
We slenteren over straat en voelen ons niet goed. ‘Wat vind jij van die stoeptegels?’
‘Sorry?’
‘Niets.’
Maar dan ineens plotseling uit het niets zien we een boekhandel. Met allemaal
boeken! Aan een meisje met prachtige ogen, benen en borsten vragen we of ze jonge
Nieuw-Zeelandse schrijvers kent, liefst met enig gevoel voor humor.
‘Eh, ik werk hier niet.’
Het is stil.
‘Maar misschien is dit iets?’ Ze wijst naar een boek. Stray thoughts and nose
bleeds van Duncan Sarkies. Alledrie kopen we een exemplaar. En in één ruk lezen
we het uit. We liggen in de Botanic Gardens. Door de walkman-speakertjes kraakt
de Buena Vista Social Club. Waanzinnig! Wat een mooie zinnen. Wat een scherpe
humor. Wat een vaart. Nog sneller dan de TGV, veel sneller, zo snel als - hoe heet
die trein in Japan die 600 km/uur gaat en waar al die Japanners van moeten vomeren?
- die trein. Zo snel leest het boek.
Ik denk aan Nederland, ik denk aan Passionate. Dít moet gelezen worden. Dit is
een schrijver. Duncan Sarkies schrijft. Uit naam van de heilige drie-eenheid: vrouwen,
muziek en literatuur. Geen soebsidie, geen geouwehoer, geen jongeren en allochtonen,
hooguit wat schapen.
Ik kan niet anders dan nog even aan Charles Bukowski denken. Ik denk aan zijn
Women, ik denk aan zijn Mahler & Mozart en the Bee, ik denk aan zijn Knut Hamsun
en John Fante.
Bukowski is mijn Held. Lang leve de heilige drie-eenheid!
Ernest van der Kwast
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Losse gedachtes en neusbloedingen
Je wilt zeggen: ‘Je bent een vetzak,’ maar je weerstaat de verleiding. Niet dat John
zo dik is. Je wilt het gewoon zeggen. John heeft het over zijn zus die gewonnen heeft
bij de loterij en je hebt een overweldigend verlangen om te zeggen: ‘Je bent een
vetzak, John, je ziet er niet uit,’ alleen maar om zijn reactie te zien.
Je besluit om helemaal niets te zeggen, maar er valt een stilte in het gesprek, wat
betekent dat het jouw beurt is om te praten, en je hebt geen idee wat zijn laatste zin
was. Dus je zegt: ‘Eeh, ja,’ en John zegt: ‘Echt waar? Wanneer dan?’
Je weet niet zeker of hij je doorheeft, maar je gaat door met bluffen. Je zegt: ‘Eeh,
vorig jaar,’ en er valt weer een stilte omdat John wacht tot jij erover gaat vertellen.
Het heeft waarschijnlijk te maken met een loterij, een kermis, suikerspinnen, school
of met liefdadigheid op een of andere manier.
‘... Ik heb een nieuwe auto nodig,’ zeg je om van onderwerp te veranderen, en
John praat honderduit over veilingen, en je wilt wanhopig graag zeggen: ‘Neuk me,
John, neuk me,’ niet omdat je wilt dat John je neukt, maar omdat je zijn reactie wilt
zien. John zegt iets dat eindigt met: ‘Ik kan er wel eentje aan je voorstellen als je
wil,’ en je wilt zeggen: ‘Mijn hersens zijn zo groot als een pinda,’ maar je weerstaat
de verleiding en in plaats daarvan zeg je: ‘Dat zou geweldig zijn.’ John schrijft een
telefoonnummer op en je steekt het in je zak ook al heb je geen idee waar het voor
is. En dan ziet John een paar van zijn vrienden.
John kent heel veel mensen. Hij stelt je voor aan David, Michelle en Sarah, en je
wilt al je kleren uittrekken om hun reactie te zien maar in plaats daarvan schud je
handen en ze geven je adviezen over het kopen van een auto en je zegt: ‘Als ik jullie
advies wil dan zeg ik het wel.’
Oei. Nu heb je 't gezegd. Het was de bedoeling dat je dat alleen maar dacht maar
je dacht niet na en je zei het, en nu kijken ze je heel raar aan.
‘Grapje,’ zeg je, en vult dat aan met: ‘Sorry, jullie kennen mijn gevoel voor humor
nog niet,’ en John vertelt hun dat je in een ‘moeilijke periode’ zit en dat je ‘op het
moment niet helemaal jezelf bent.’
De vrienden gaan weg en zeggen: ‘Leuk je te ontmoeten,’ en je wilt zeggen: ‘Ik
ben een griezel, ik ben een weirdo,’ maar je knikt alleen maar schaapachtig en je
begraaft je hoofd in je handen en je zegt: ‘Sorry John,’ en John zegt: ‘Geeft niet
hoor,’ en je gaat samen op weg naar de speelhal.
In de speelhal wil je verschrikkelijk graag een nepgeweer lostrekken en schreeuwen:
‘Dit is een overval, dit is godverdomme een overval,’ maar in plaats daarvan vraag
je om muntjes ter waarde van vijf dollar en probeer je vervolgens de Grote Prijs van
San Marino te winnen, maar het stuurwiel is naar de klote, het moet wel aan het
stuurwiel liggen want meestal ben je goed in dit spel. Een jochie staat naar je te kijken
terwijl je speelt en je wilt zeggen: ‘Rot op, teringjong,’ maar in plaats daarvan rij je
van een brug af en het joch giechelt en je wilt heel graag in je neus peuteren - niets
zou je meer genoegen doen dan in je neus peuteren - en je zou stiekem even kunnen
peuteren als het joch niet keek, dus je zegt: ‘Rot op, joch, ik wil in mijn neus
peuteren,’ en dat was geen goed idee want zijn grote broer die lid is van White Power
loopt op je af en het is nu tijd om te gaan dus je zegt: ‘John, laten we gaan,
godverdomme laten we gaan,’ en je gaat daar samen weg.
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John zegt: ‘Waar ben je mee bezig man?’ en je wilt zeggen: ‘Help me, John, help
me,’ maar je zegt: ‘Laat me maar even alleen,’ dus hij laat je gaan en zegt: ‘Ik bel je
nog wel,’ en je zegt: ‘Dat zou fijn zijn.’
En je loopt over het strand en kijkt naar het breken van de golven terwijl allerlei
trotse mama's en papa's met hun kinderen spelen en je wilt schreeuwen: ‘Omhels
me!’ maar in plaats daarvan ga je op een verlaten stuk strand zitten wat je kalmeert
en ontspant totdat
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een kind je rust verstoort door zand in je gezicht te gooien omdat kinderen dat soort
dingen graag doen.
Je zegt niet: ‘Ik breek al je botten, klotejong.’
Je zit daar maar en wrijft het zand uit je ogen, kijkt hem boosaardig aan, maar hij
steekt zijn tong naar je uit en je staat op het punt iets stoms te doen, dus het zal wel
weer tijd zijn om te vertrekken...
Dus ga je naar huis en omdat er verder niemand thuis is kun je eindelijk in je neus
peuteren, en dat is lekker, maar je weet nooit wanneer je moet stoppen, nietwaar, en
nu begint het te bloeden, dus je gaat naar de badkamer en het bloed drupt in de
gootsteen en je propt w.c.-papier in je neusgat en je overweegt een baan in het circus
te gaan zoeken.
Omdat je alleen thuis bent schreeuw je met een Amerikaans mafia-accent: ‘Zit je
met me te kloten, zit je met me te kloten?’ wat geen context heeft en nergens op slaat
maar je zegt: ‘Nou en?’ terwijl je de gesp van je riem losmaakt en je broek laat
zakken, en je schreeuwt: ‘Ik ben een zeeleeuw, en zeeleeuwen dragen geen broek!’
met een vet Schots accent.
Je gaat naar de huiskamer en leest de krant maar het bloed uit je neus druppelt op
de bank, wat een grote vlek achterlaat, en de reclame zegt dat je bloed kan verwijderen
met Cold Water Surf, maar de bank past niet in de wasmachine.
Je verkondigt luid met een volmaakt Engels accent: ‘Ik heb mezelf doen gelden!’
en dan met een Indiaas accent: ‘Hygiëne heeft heel wat op zijn geweten,’ terwijl je
de boel schoonmaakt door er zout op te strooien, wat niet helpt - zo kennen we die
oudewijvenpraat wel weer. Het w.c.-papier in je neusgat is helemaal volgelopen, dus
je haalt het eruit en gooit het in de asbak naast de oude stompjes, vingernagels,
gebruikt verband en ander smerig ophoopsel dat je op een dag toch echt eens zult
moeten gaan opruimen. Je propt wat nieuw pleepapier in je neus en kijkt naar de
badkamerspiegel, en met je beste Duitse accent verkondig je: ‘De grootste
zonderlingen zijn net zo mooi als de grootste schoonheden.’ Je gaat naar de
voorraadkast en opent een pot met frambozenjam, je mengt het met melk totdat het
kleverig en walgelijk is, en je smeert het over je hele gezicht. Dan begin je te huilen.
Je zou het alarmnummer kunnen bellen en schreeuwen: ‘Help me. Zelf toegebrachte
neusbloeding!’ maar in plaats daarvan bel je John en zegt: ‘John, ik geloof dat je
maar beter kunt komen,’ en hij zegt dat hij er in een wip zal zijn.
En John houdt zich aan zijn woord want daar is ie een wip later, en hij geeft je een
glas water, en je zegt tegen hem: ‘Ik kan 't niet aan, man, ik kan 't niet aan,’ en hij
maakt een handdoek nat en wrijft je schoon en zegt: ‘Geeft niet, man, ik ben bij je,’
en hij wiegt je zachtjes heen en weer en je wilt zeggen: ‘Dank je mammie,’ maar in
plaats daarvan zeg je: ‘Zeg dat niet, zeg dat niet,’ en dan zeg je: ‘Dank je mammie,’
en dan zeg je: ‘Je weet toch dat je dat niet moet zeggen,’ en John lacht alleen maar
want hij heeft het al zo vaak meegemaakt. Hij blijft je heen en weer wiegen en
herhaalt: ‘Het geeft niet, het geeft niet, het geeft niet,’ en je vertrekt je gezicht zo
extreem mogelijk en een mengsel van tranen en bloed druppelt van het puntje van
je neus op je trui.
Na een paar uur ben je weer rustig. John geeft je een kop thee en je zegt: ‘Dank je,’
en hij zegt: ‘Voor jou altijd,’ en je wilt zeggen: ‘Je bent de beste vriend die ik ooit
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gehad heb,’ maar gevoelens zijn nooit je sterkste kant geweest, dus in plaats daarvan
zeg je: ‘Heb je het rugby gezien?’
En jullie drinken samen thee en analyseren de verdiensten van de top drie centrale
driekwarten van het land en dan kletsen jullie over de World Cup, en dan kletsen
jullie over de America's Cup, en dan de Davis Cup, en het zit nu allemaal
opeengehoopt ergens achterin je hoofd, helemaal opeengehoopt, helemaal opgeborgen,
waar het vandaag geen kwaad meer kan doen. En je glimlacht en John zucht, want
jullie weten allebei dat je het morgen allemaal weer opnieuw zult doen.
Dunkan Sarkies
Vertaling: Erik Bus
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Cultstatus van een kung fu held
Li Jun Fan lives on!
Jij fascineert op digital
remastered celluloid,
bezweert met
charismatische blik
de opponent.
Op een curieus palet
combineer je wapens,
cartooneske grimassen,
bespottelijk geschreeuw,
en een mager acteertalent
met een vezelscherp, zelf
gegeseld lijf dat schrille,
jankerige pezen aanzet tot
het uitvoeren van een
dodelijk ballet; dwepen de
noten van Lalo Schifrin
(componist van gedateerde
filmmuziek) met het ritme
dat jij nauwgezet aanvoert.
Op het filmfestival
waar ik je voor het eerst zie
buikt de zaal uit
van het publiek
dat je aanmoedigt.
Je bent 27 jaar dood al,
zoals je landgenoten zeggen:
‘Gezonken in een zee van kunst’.

Player
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Het is niet dat jij
anders bent dan ik
waarom ik niet
van je hou,
dat je bijvoorbeeld
houdt van kunst
en jazz, en ik
voornamelijk
van boksen
en rock; het heeft
niets te maken
met je
feministische gezeik
over dat ik een
man-man ben,
en je alleen maar
zie als een geile
chick; het heeft ook
niets te maken met
je liefde
voor literatuur en de
pretentieuze kop
die je erbij trekken
kan als iemand
anders een boek niet
heeft gelezen, en jij
nogal aanstellerig uitroept: niet gelezen,
hoe kan dat nou?
Kijk, ik ben nu eenmaal een player,
schatje, of hoe je
zo' n vent ook noemt
die neukt en neukt
en neukt en neukt
en neukt. Liefde was
nooit part of the deal.
Het is net als je jazz,
schatje, die klotemuziek heeft geen
einde, maar houdt
gewoon op.
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Poplife
Muziek van de eighties
die wordt afgewisseld
met per minute zoveel beats
waarop je danst tot je iets voelt,
en dan voelt dat je valt,
met je hoofd in zalvende nekken
die plakken van het zweet,
waaraan een Klein, Hugo,
Valentino of Dior zich verloren geeft.
Schuim sluipt ongemerkt over je hand,
in een braakselgolf van gelach
waarin je springt en schokt, zwalkt,
lalt en zuipt, onder vandaan
kruipt en echt gezelschap zoekt;
en dan sta je verlaten:
een kind dat herkenning zoekt
op een geplaagd strand.
In de cadans van het uitgaansleven
and beyond
slik jij alles.
Maar je leeft en op een dag
is het over, en het is de wrange
symboliek hoe je de extremen
zoekt en het contrast, die je tot
een eng geworden realiteit hebt
gebracht,
wat jij een zwaarmoedige
benadering vindt, want je leeft,
en je bent zesentwintig
wat nog jong is.
Maar de volgende dag
is het licht onverdraaglijk,
je uitspraken zijn vaag
je vraagt zacht te spreken.
Meestal herinner je je niets,
en je geeft er niet om,
roept heldhaftig: ‘That's life!’
waarvan je zegt
dat je er een onverzadigbare honger
naar hebt, maar op het moment
dat je het uitspreekt missen je ogen
hun getuigenis, en je huid is mat
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en bleek. Het heeft zelfs geen zin
om te vragen of je op wilt staan,
je excuus dat je vannacht
voor twee hebt geleefd
dwingt
tot een bijna vertederende overgave
om zoiets van het moegedragen lichaam
te verlangen,
waar je eigenlijk
nog maar kort
in woont.

Foto's: NL fotografie, Ninon Lutters

M.L. Lee
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Een mens leeft niet bij neuken en drinken alleen of hoe Paul
Verhoeven Bukowski moet verfilmen

Paul Verhoeven

Charles Bukowski met een van de vrouwen van zijn leven
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In een interview naar aanleiding van de Nederlandse première van zijn nieuwste film
Hollow man, vertelt Paul Verhoeven realisme in alle gevallen eerlijker te vinden.
Ook in expliciete (lees seks-) scènes. Helemaal zonder risico is dat niet, want zulke
realistische beelden worden volgens de regisseur al snel komisch of pornografisch.
In Hollow man wordt een vrouw verkracht door de onzichtbaar geworden
hoofdpersoon, maar het publiek krijgt daar niets van te zien. Los van het feit dat de
studio het beter vond als de kijker zelf zijn invulling aan de gebeurtenis gaf, zou een
verkrachting door een onzichtbare man waarschijnlijk een merkwaardige vertoning
worden. Aan de regisseur heeft het niet gelegen. Verhoeven heeft in eerdere films
als Keetje Tippel (1975) en Spetters (1980) vertoon van erecties en
verkrachtingsscènes niet gemeden en gaf daarmee toen al blijk van zijn voorkeur
voor realistische beelden.
Interessant is daarom de vraag hoe hij het boek Women van Charles Bukowski
zou verfilmen. Voor zover bekend zijn er geen plannen, maar de filmrechten op het
boek zitten in Verhoevens zak en daarmee zou het er ooit van kunnen komen. Als
hij zijn voorkeur voor realisme volgt levert dit, wanneer hij trouw aan het boek blijft,
een schier oneindige reeks van pijp-, befen neukscènes op. Verder zal er praktisch
geen scène zijn waarin er niet zwaar gedronken wordt. In het beste geval zou het een
cultpornofilm kunnen worden, een groot publiek bereik je er niet mee. En dat laatste
is wel wat Verhoeven wil en waarin hij vooral met films als Robocop, Total recall
en Basic instinct is geslaagd. Afgezien daarvan zal geen Amerikaanse studio bereid
zijn veel geld te steken in een geile kruistocht van een nihilistische, alcoholische
schrijver. En dan is er nog het probleem van de casting; zouden Robert de Niro of
Harvey Keitel - acteurs die Bukowski's hoofdpersoon perfect kunnen neerzetten bereid zijn zich te laten pijpen door Cameron Diaz, Elisabeth Shue of Sharon Stone?
In de privacy van hun slaapkamer zeker, maar met een camera, belichting en een
crew erom heen? Genoemde actrices zullen er zeker geen zin in hebben.

Opbouw
Dit alles betekent niet dat Verhoeven er dan maar vanaf moet zien. De verfilming
van De vierde man van Gerard Reve is het bewijs dat de regisseur heel goed in staat
is een literair werk in pakkende beelden om te zetten. Maar vergeleken bij de
handelingen die Bukowski in Women beschrijft, zijn de tongzoenende Jeroen Krabbé
en Thom Hoffman aandoenlijk onschuldig. Belangrijker zijn het ontbreken van
ontwikkeling en plot in de Amerikaanse roman. In De vierde man wordt de spanning
opgebouwd rond een weduwe wiens echtgenoten op gruwelijke wijze om het leven
komen en de bange verwachting van de hoofdpersoon dat hij het volgende slachtoffer
zal worden.
In het boek van Bukowski ontbreekt een dergelijke opbouw. Women is eigenlijk
een bijna driehonderd pagina's lang verslag van de onmacht van de schrijver Henry
Chinaski om zijn lul in zijn broek te houden en een constructieve relatie met een
vrouw aan te gaan. Het feit dat hij continu dronken is en een voorkeur lijkt te hebben
voor vrouwen met een psychiatrisch verleden maakt het er allemaal niet beter op. ‘I
was 50 years old and hadn't been to bed with a woman for four years. I had no women
friends. I looked at them as I passed them on the streets or wherever I saw them, but
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I looked at them without yearning and with a sense of futility. I masturbated regularly,
but the idea of having a relationship with a woman - even on non-sexual terms - was
beyond my imagination.’
Met deze opening schetst Bukowski de moeizame verhouding van de hoofdpersoon
tot vrouwen, overigens zonder uitleg waar dat vandaan komt. Vervolgens schakelt
hij in de versnelling waar hij het gehele boek niet meer uit komt. Nog op de eerste
pagina wordt beeldend kunstenaar Lydia Vance aangekondigd, die Chinaski ontmoet
als hij voor het eerst poëzie voordraagt voor publiek. De twintig jaar jongere Lydia
valt meteen voor de schrijver en vraagt hem of ze zijn hoofd mag vastleggen in klei.
Dat mag en terwijl Chinaski model zit en zij zijn hoofd uit een homp klei probeert
te boetseren,
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ontspint zich de eerste absurdistische dialoog van de vele die het boek telt.
‘I know your tragedy.’
‘What do you mean?’
‘Listen, just forget it.’
‘I want to know.’
‘I don't want to hurt your feelings.’
‘I want to know what the hell you're talking about.’
‘O.K., if you give me another drink I'll tell you.’
(Lydia schenkt hem een glas in.)
‘Well?’
‘Hell, you know.’
‘Know what?’
‘You've got a big pussy.’
‘What?’
‘It's not uncommon. You've had two children.’
De meeste vrouwen zouden waarschijnlijk met klei gaan gooien als je ze vertelde
dat ze een grote kut hebben, maar Lydia heeft meteen zin om de schrijver te
bespringen teneinde te bewijzen dat hij ongelijk heeft. Met deze actie is de toon
gezet. Waar Chinaski ook komt en hoe lelijk hij met zijn uitgezakte, alcoholische
voorkomen oak is, altijd is er wel een knap, jong, fris gewassen meisje dat meteen
met hem naar bed wil. Na een lezing in Arkansas geeft de organisator een feestje en
is het weer raak. ‘I want to fuck you,’ zegt een negentienjarige, ‘it's your face.’
‘What about my face?’
‘It's magnificent. I want to destroy your face with my cunt.’
‘It might be the other way around.’
‘Don't bet on it.’
‘Your right. Cunts are indestructible.’

Spiritualiteit
Halverwege het boek waren er al zo veel meisjes aan Chinaski's schrijverslat geregen
dat ik de tel kwijt was. De vermoeidheid begon toe te slaan toen een vroegere vriendin
van Chinaski, die nota bene net enkele dagen getrouwd was, bij de schrijver
langskwam en zich door hem in haar kont liet neuken. Dat heeft een wel erg hoog
jaren zeventig kijk-mij-eens-de-kunstenaar-zijn gehalte.
Nee, als het tot een verfilming komt lijkt het mij beter als de scenario-schrijver
minstens de helft van het boek schrapt en zich concentreert op het onvermogen van
de hoofdpersoon enige spiritualiteit in zijn leven te brengen. Natuurlijk moet er in
het eerste half uur van de film flink gezopen en genaaid worden, opdat we als kijker
goed weten hoe leeg het leven van de schrijver is. Laat duizend geile bloemen bloeien!
Maar daarna gaan we de diepte in. Een aantal, weliswaar korte, passages in Women
biedt mogelijkheden tot reflectie op het op eerste gezicht tamelijk zinloze bestaan
van Chinaski. Het zijn gebeurtenissen die in zichzelf weinig opzienbarend zijn, maar
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in de context van de sleur van dranken seks de wanhoop van de schrijver dieper
inwrijven.
Als de relatie met Lydia al weer op de klippen is gelopen, brengen Chinaski en
zijn nieuwe vriendin Dee Dee Bronson een bezoek aan een begraafplaats in
Hollywood. Ik zie de schrijver hand in hand met Dee Dee voor het graf van Rudolph
Valentino. Al die vrouwen, gebroken harten en verschoten zaad. Daar ligt hij, jong
gestorven. Terwijl de camera via een over-shouldershot daalt naar de grafsteen, horen
we de voice-over: ‘Dead 1926. Didn't live long. I decided to live to be 80 and fucking
an 18 year old girl. If there was any way to cheat the game of death, that was it.’
Chinaski/Bukowski wil niet alleen de dood ontlopen, eigenlijk zou hij ook het
liefst alle vrouwen afzweren omdat hij doodsbang voor ze is. Een laag
camerastandpunt. Het is zomer, we zien een aaneenschakeling van beelden van
wiegende strakke damesbillen, gestoken in hotpants of net zichtbaar onder korte
rokjes, liefst geaccentueerd door jarretelles. Daarna komt het gefascineerde gezicht
van Chinaski close in beeld en we horen zijn stem. ‘Since I had been born a man, I
craved women constantly, the lower the better. And yet women - good women frightened me because they eventually wanted your soul, and what was left of mine,
I wanted to keep. Basically I craved prostitutes, base women, because they were
deadly and hard and made no personal demands. Nothing was lost when they left.
Yet at the same time I yearned for a gentle, good woman, despite the overwhelming
price. Either way I was lost. A strong man would give up both. I wasn't strong. So I
continued to struggle with women, with the idea of women.’

Angst
Het zijn zinnen als deze die in een mooi ingesproken voice-over te horen moeten
zijn als Chinaski zich weer eens mee heeft laten slepen naar een afgelegen kamertje
om zich voor twintig dollar te laten pijpen en hij, met zijn broek op zijn knieën, wordt
overvallen door de paranoïde gedachte dat elk moment de ‘7-foot basketball-ass
brother’ met een mes binnen kan komen.
Angst is in Chinaski's leven de grote drijfveer en misschien daarmee het grootste
obstakel voor enige spiritualiteit. Vrouwen, drank en paardenraces zijn alles waar
hij zich mee bezig kan houden, behoudens de gedichten die hij zo nu en dan schrijft.
Wat er gebeurt als je een echt stadsmens uit zijn vertrouwde omgeving haalt,
beschijft Bukowski prachtig als de hoofdpersoon met twee vrouwen de natuur in
gaat, een scène die Verhoeven zeker niet mag laten liggen. Chinaski heeft zich door
Lydia laten overhalen om met haar en haar zus in de bergen van Utah te kamperen.
Hij verveelt zich al snel en besluit een wandeling te maken. Als hij onderweg moet
kakken en zijn billen met bladeren afveegt, is dit voor hem het eerste teken dat hij
Los Angeles nooit had moeten verlaten. Maar het wordt nog erger als hij de
natuurmens gaat uithangen.
We zien hem in het koude water van een meertje liggen. Een close-up van zijn
voeten, dan verder naar zijn witte, dikke buik en vervolgens een shot van zijn
ongelukkige gezicht waar spijt en afgrijzen op te lezen staan. Hij besluit via een
kortere weg terug te keren naar de zusjes, maar ontdekt al snel dat hij verdwaald is
en ziet de krantenkoppen reeds voor zich: HENRY CHINASKI, MINOR POET,
FOUND DEAD IN UTAH WOODS. ‘I felt fear, real fear. Why had I let them take
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me out of my city, my Los Angeles? A man could call a cab there, he could telephone.
There were reasonable solutions to reasonable problems.’
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Naast seks, drank en drama moet er natuurlijk ook wat te lachen zijn in de film van
Verhoeven. Ik stel daarom voor de scène - weer zeer close - te draaien waarin Lydia
de puisten van Chinaski uitknijpt. De puisten moeten groot zijn en de pus mag gerust
op de lens spuiten, wat niet moeilijk moet zijn voor een regisseur die mensen
onzichtbaar kan maken. ‘Oooh, there's a good one! It shot out! It hit me in the eye!’
De scène waarin Lydia door het dolle heen is omdat Chinaski een ander heeft en
daarom het huis van de schrijver sloopt is ook de moeite van het verfilmen waard.
Krijsend - ‘DON'T TELL ME ABOUT YOUR WOMEN’ - gooit ze zijn
schrijfmachine op straat, tilt het apparaat weer op en smijt het weer tegen de grond,
zo hard dat de stukken er vanaf vliegen.

Donker
Het is om een aantal bovengenoemde redenen de vraag of Verhoeven ooit een film
van Women zal maken. Aan de andere kant is zijn keuze voor de rechten op het boek
ook weer niet onlogisch. Waar het de visie op het leven betreft zijn er wel
overeenkomsten te vinden tussen de schrijver en de regisseur. Om te beginnen is er
bij beide kunstenaars een grote behoefte aan realisme. Veel aardse elementen die je
in het boek bij Bukowski vindt, zie je terug in de films van Verhoeven; de
hoofdpersonen in Spetters, Keetje Tippel en later in de film Showgirls hebben elke
romantische verwachting laten varen en handelen voornamelijk pragmatisch. Wat
je vandaag kan pakken, pak je, morgen kan het misschien niet meer. In een onlangs
uitgezonden documentaire over leven en werk van Verhoeven vertelt de regisseur,
na ruim vijftig jaar terug in zijn jongenskamer, dat de zomeravonden in zijn jeugd
vervuld waren van beloften als het begon te schemeren en hij de vogels hoorde
kwetteren. Om er daarna direct enigszins droevig aan toe te voegen dat zulke beloften
helaas niet bestaan.
De landschappen van Verhoeven en Bukowski zijn donker; op elke hoek ligt het
gevaar te wachten op een slachtoffer en hoe de mens zich ook tracht te verzetten,
uiteindelijk ontkomt hij niet aan de duizelingwekkende hoeveelheid verleidingen,
absurditeiten en (ogenschijnlijke) toevalligheden die zijn pad kruisen. Chinaski weet
heus wel dat al dat rondneuken en zuipen hem geen geluk zal brengen. Maar hij heeft
geen verweer. Als er een vrouw uit een bestelbusje wordt gegooid, gebeurt dat
uitgerekend naast zijn auto en voor hij het weet heeft hij de aanbieding zich voor
twintig dollar te laten pijpen aangenomen en zit de vrouw naast hem.
De aardse elementen in het werk van Bukowski en Verhoeven hebben denk ik wel
een spirituele tegenhanger; de makers zelf. Het is natuurlijk moeilijk te bepalen hoe
spiritueel Charles Bukowski in het dagelijks leven was. Iemand die zoveel boeken
heeft geschreven waarin de hoofdpersonen worstelen met het dagelijks bestaan, kan
niet alleen bezig geweest zijn met drank en seks. Van Paul Verhoeven is bekend dat
hij in de jaren zestig, weliswaar kort, diensten van de Pinkstergemeente bijwoonde
toen hij een geestelijke crisis doormaakte. En hoewel hij zich daar al snel weer los
van maakte en als antwoord op die periode fel realistisch begon te filmen, hebben
mythe, religie en magisch realisme zijn films nooit meer verlaten. Veel personages
in de films van Verhoeven zijn verlossers. Arnold Schwarzenegger stelt orde op
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zaken op Mars in Total recall, de robot in Robocop (die over water kan lopen!) doet
hetzelfde in Detroit en Floris spande zich eeuwen geleden al in voor hetzelfde doel.
Een mogelijke reden voor Verhoeven om Women te verfilmen kan de rol van de
vrouw zijn. De vrouwen in de films zijn vaak keihard en meedogenloos. Zowel René
Soutendijk in De vierde man als Sharon Stone in Basic instinct spelen een subtiel
maar dodelijk spel met mannen. Actrice Monique van de Ven zegt in Rob van Scheers'
biografie over Verhoeven (Paul Verhoeven, '96) dat de regisseur onder de indruk is
van sterke vrouwen en misschien zelfs wel bang voor ze is. Achter de montagetafel
zou hij deze angst kunnen bezweren en de vrouwen alsnog de baas zijn. Het is de
vraag in hoeverre we deze theorie serieus moeten nemen. Maar als Verhoeven een
film wil maken waarin vrouwen een sterke rol spelen, zal het niet moeilijk zijn uit
de enorme hoeveelheid meisjes in het boek enkele sterke karakters te destilleren.
Mocht Verhoeven werkelijk angst voor sterke vrouwen hebben, dan is hij bij
Bukowski in ieder geval aan het juiste adres.

Moralistisch
Het slot van de film wordt hoe dan ook een probleem. Zoals gezegd kent Women
weinig ontwikkeling en nauwelijks een plot. Chinaski, die het hele boek door niets
anders doet dan zijn lul achterna lopen, komt twee pagina's voor het einde tot de
conclusie dat een man zijn identiteit kan verliezen door al dat rondneuken en dat het
tijd wordt zich te beperken tot de vrouw die echt van hem houdt. Een wijs maar nogal
moralistisch slot, je hoort de violen van Mantovani al aanzwellen. De schrijver al
neukend te laten sterven is weer erg dramatisch en bovendien al gedaan in de film
Leaving Las Vegas. Het liefst zou ik zien dat Lydia aan het einde van de film langzaam
Chinaski's hoofd afzaagt terwijl hij vastgebonden op bed ligt.
Wat Paul Verhoeven met Women gaat doen weet ik niet, maar ik ben benieuwd.
Het kan in ieder geval geen film als Barfly (1987) - naar een scenario van Bukowski,
regie Barbet Schroeder - worden, al was het alleen maar omdat er praktisch geen bar
in Women voorkomt. Men drinkt thuis. Het boek mist ook de tragiek van Leaving
Las Vegas, waarin Nicolas Cage zich dooddrinkt omdat hij zijn gezin bij een ongeluk
heeft verloren. Nee, Henry Chinaski is er nu eenmaal. Hij is bang voor mensen in
het algemeen en voor vrouwen in het bijzonder. Drank en eindeloze seks moeten de
demonen bezweren. Ingrediënten waar Verhoeven wat mee kan.
Paul van der Schoor
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Passionate. Jaargang 7

15

Jean-Marc van Tol
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Kim
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Ze heeft tot half vijf archeologie-college. Ze schuift de zool in het voorvak van haar
tas en rijdt richting Rivierenbuurt. Pas nadat ze het Rembrandtplein voorbij is, beseft
ze weer dat ze eigenlijk niet alleen wil zijn. Al bijna veertien dagen leeft ze alleen,
op haar etage. Alleen met de ijskast, alleen met de teevee en alleen met de zool. Soms
gaat ze graven, meestal blijft ze thuis.
Vaak denkt ze aan de elpee van Janis Ian, denkt aan nummer 12. ‘In the winter.’
The days are okay. Ze houdt van de eenvoud van het intro, die neutrale zin. The days
are okay. I watch my tv the afternoon... Daarna komen een paar zinnen die ze niet
verstaat, het refrein volgt. And in the winter extra blankets for the cold. Fix the heater.
Getting old. Zo leeft ze, als de plaat. Ze studeert, kijkt teevee, gaat vroeg slapen.
Op de teevee ligt de zool. Minutenlang kijkt ze naar het leer dat ze opgegraven
heeft onder een brug in het noorden van de stad. Vier dagen helpt ze al mee, een
beerput wordt blootgelegd. Een bouwterrein wordt gesaneerd en vrienden van Kim
leggen een beerput bloot. Ze pompen het water uit de beerput, scheppen het beer (de
modder en het slijk) uit de houten omheining van eeuwen oud, leggen een bedspiraal
over de put en zeven de modder er weer overheen. Scharen, sieraden, beenderen;
allerlei voorwerpen blijven liggen op het rooster van ijzer. Kim werkt mee in
weekenden, gaat in de avonden soms alleen kijken naar de verlaten beerput. Zelf
heeft ze een schoenzool gevonden. Het oppervlak is in honderden jaren gaaf gebleven,
aan de zijkant ziet ze hoe de zool bestaat uit flinterdunne lagen leer. Aan de onderkant
is zichtbaar hoe met koperen spijkertjes de lagen bij elkaar worden gehouden. Gave,
koperen punten in roodbruin leer.
‘Eind achttiende eeuw, begin negentiende,’ heeft de docent vandaag gezegd. ‘Veel
ouder,’ denkt Kim maar kan het niet hard maken.
Ze spreken altijd af op de parkeerplaats achter de Albert Cuyp, Joan komt van haar
kraam waar ze in zon en regen spijkerbroeken verkoopt, Kim heeft college gevolgd.
Deze avond vraagt ze Joan mee, voor het eerst, mee naar de beerput.
Kim rijdt met een hand aan het stuur, Joan praat. Ze praat zonder ophouden, vertelt
dat de hele zomer de vliegtuigen naar Suriname al volgeboekt zijn, vertelt over nieuwe
partijen opgekochte jeans, vertelt. Ondertussen schuift ze onrustig over de achterbank,
alsof haar billen driftig het goede stuk polyester zoeken. Kim heeft haar gezegd dat
ze onder het rijden niemand naast zich wil hebben. Ze ziet hoe Joan tussen de zinnen
door naar haar lichaam kijkt, houdt er rekening mee dat ze zich dat verbeeldt. Ze
werkte in vakanties in een warenhuis, elke dag voelde ze wel een paar keer de blik
van een vrouw op haar lijf. Anders dan de ogen van mannen, een blik met minder
angst. Ze heeft in de ogen van mannen vooral overwonnen angst ontmoet. De ogen
van vrouwen zijn berekender, geiler. Nonchalant draait ze haar bovenlijf naar achteren,
zet de autoradio zacht, wijst naar een tankstation langs de weg. ‘Het is vanaf hier
een kwartier lopen, eigenlijk vind ik het mooier om het laatste stuk te lopen...’
Joan knikt verwonderd. ‘Het is koud en overal glad maar oké, it's your night, tassen
hier laten of meenemen?’
Ze parkeren de auto naast een defecte benzinepomp.
‘Ik laat mijn tas in de auto en jij...’ Kim voelt irritatie, het is een eer dat ze een
keer mee mag, waarom praat ze zoveel?
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bocht, het wordt donker maar zwermen vogels zijn zichtbaar, door de wind
opgedreven.
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‘Weet je zeker dat ze op zo'n bouwterrein niet tot het donker werken?’
‘Ik weet het zeker.’ Ze kijkt niet naar Joan. Denk aan colleges, scherven, stenen
pijpen, geeft ze zichzelf de opdracht.
Afgeroosterd met een drie meter hoog hek ligt de bouwput voor hen. Kim gaat
Joan voor door een gat in het raster. In zand en opgedroogde modder lijkt het of zij
en de jonge vrouw naast haar de enigen op een kale planeet zijn. Joan draagt een
wijd shirt van een bekend merk over haar grote borsten als enige herinnering aan
een wereld van winkelen en discotheken.
Het bedspiraal ligt nog over de blootgelegde put. ‘Alright,’ zegt Joan belachelijk
hard, plant met een onmachtig gebaar haar schep in de grond. ‘Graven maar,’ zegt
ze met een ‘r’ die ergerlijk lang over haar lippen gaat. Kim denkt aan de plaat, The
days are okay. I watch my tv the afternoon, verlangt naar alleen zijn.
‘Het is niet graven maar,’ zegt ze kalm. Ze schept wat beer op de bedspiraal. Fijne
korrels modder glijden door het ijzerwerk. Laag voor laag kleedt de aarde zich uit.
Joan volgt haar bewegingen, het lijkt of ze Kims toewijding voor haar werk wel ziet
maar niet begrijpt, er bang voor is.
Kim ziet dat Joan is gaan zitten op een lege, papieren cementzak. ‘Vind je het
goed als ik de eerste keer alleen maar kijk,’ zegt ze opeens onzeker.
‘Komt er een tweede keer?’ vraagt Kim relaxed, schrikt ervan dat ze geen moeite
doet om irritatie te verbergen. Joan irriteert haar de hele avond. Haar donkere,
dromerige ogen die naar haar kijken, haar strakke billen waar Kim op het moment
meer naar verlangt dan naar oude munten of scherven. Misselijk wordt ze ervan.
‘What's wrong? Mag ik nooit meer mee? Wat heb ik fout gedaan?’ vraagt Joan
verbaasd, er komen tranen in haar ogen.
‘Het is niet “graven maar”,’ herhaalt Kim.
Joan staat op, wijst op haar voorhoofd met het soort felheid waar Kim bang voor
is. ‘Bepaal jij alle regels?’
Kim kijkt op van haar werk, kleurt. Ze heeft weinig zin in verliefd worden.
Gekwetste kwaadheid verdwijnt op Joans gezicht. Ze begrijpt iets, gaat weer zitten
op de papieren zak. Geduldig blijft Kim werken, tot het te donker is om de grond
onder haar voeten te zien. Joan zegt niets. Ze zegt niet ‘het is veel te donker om te
graven.’ Zo kan Kim nog een kwartier met de ijzeren plaat van de schep voor niets
over de aarde schuren, enkel luisteren naar Joans ademhaling.
In het aardedonker lopen ze terug naar het tankstation. Aan de linkerzijde flats, rechts
een verlaten winkelcentrum met grijze rolluiken. Joan legt een arm om haar schouder:
‘Niet erg hoor, dat we niks gevonden hebben, ik vind het spannend.’
Kim draait zich onder haar arm uit. ‘Volgende keer beter.’
Joan heeft ervaring met meisjes, dat moet, die arm, zo ontspannen over mijn rug....,
denkt Kim, begint nog sneller te lopen. ‘Shit!’ schreeuwt ze. Voorruit ingeslagen,
autoradio gejat. ‘Maanden verwacht ik dit in de buurt waar ik woon...,’ Kim steunt
met haar ellebogen op het autodak, ‘en hier gebeurt het..., deze uitgestorven
klotenplek.’
In de auto hangt zware benzinelucht, Kim trekt op. Ze rijden langzaam, Joan draait
aan de ontbrekende knop van de ontbrekende radio. Ze imiteert de ruis en het ABN
van de nieuwsuitzending. ‘Ik ga een nieuwe radio voor je kopen,’ zegt ze teder.
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‘Hou je bek.’
Kim rijdt de auto de weg af, de berm in. Joan buigt zich naar de voorbank toe.
‘Sorry.’
‘Ik hou van die schoenzool.’ Kim huilt, ze kijkt er vragend bij.
‘Nee, het is niet gek...je hebt zoiets moois gevonden.’
‘Ik kan erom blijven huilen,’ zegt Kim met rode ogen.
Op de achterbank knoopt Joan haar blouse open. Kims handen gaan naar het
hendeltje waarmee de autostoel naar achteren glijdt. Ze kunnen elkaar aankijken;
Kim op de naar achter geklapte autostoel, Joan op de achterbank. ‘Wil je?’ fluistert
Joan.
‘Wat precies?’
‘Weet ik ook niet.’
Joans handpalm streelt langs Kim gezicht, haar wijsvinger streelt over de kringen
onder haar ogen en wordt naar binnen gezogen door een aarzelende mond. Snel kruipt
Kim bovenop het vrouwenlijf dat zich al de hele dag naast haar heeft bewogen.
Ze vermijdt Joans ogen. Vrouwenogen. Hardvochtig door die ontembare
gevoeligheid. Kims tong stippelt een lijn over Joans borstbeen. Fysieke pijn die ze
de afgelopen minuten voelt. Plotselinge vermoeidheid alsof ze kilometers heeft
gelopen, gaat over in benauwde warmte. Ze voelt de warmte van vroeger, van een
tijd waarin haar moeder haar vertelt: ‘Kim, vandaag kan je echt niet naar school,
koorts Kim, koorts.’ Warmte gaat door haar lijf, ze neemt de borsten van Joan in
haar handen, drukt ze voorzichtig tegen elkaar, laat ze los, stipt met haar tong ruwe
plekjes rond haar tepelhoven aan, zuigt de tepels naar binnen. Met een harde ruk
trekt ze aan de lussen van spijkerstof in de riemgordel van Joan, zodat haar broek
door losspringende knoopjes van haar heupen glijdt. Ze trekt haar slip naar beneden,
haar nagels maken witte sporen over Joans huid. Kim zit overdwars op Joan, laat
haar bekken zakken, voelt haar schaamlippen die van Joan naderen. In de wrijving
van huid en donzig haar doet Kim haar ogen dicht, glijdt langs de ribbenkool terug
naar de borsten. Ze bijt hard op haar tong die tegen haar kiezen drukt, haar spieren
spannen zich samen. Kalm en naakt kruipt ze naar de voorbank. Buiten is het nacht.
Joans handen strelen over Kims rug. Ze drukt een kus op haar schouderblad. ‘Je vrijt
als een man,’ zegt ze, zoekt naar een pakje Sportlife onder de zitting, ‘je vrijt alsof
je mijn lichaam wilt bezitten voor je het wilt leren kennen, zo vrijen mannen.’ Kim
zucht.
Ze hebben elkaar niet gekust, zelfs niet dromerig aangekeken.
‘Maar weet je...’ zegt Joan ‘... weet je, het maakt niet uit.’ Ze lacht ‘... jij hebt deze
avond je zool verloren, iets wat heel intiem is en daarmee even...’ Ze neemt een
streng haar van Kim in haar handen. ‘... en daarmee even alle intimiteit. Vaker doen?’
Kim denkt aan de plaat, ze vindt de dagen oké, alleen, met colleges, met de beerput.
‘Misschien.’ Ze begint zich aan te kleden.
Rashid Novaire
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Alpenpetje
Er is geen bruiloft of er wordt wel een liedje gezongen. Ik kende alleen de bruid.
We hadden het bed gedeeld, in de tijd dat de sukkelaar met wie ze nu in het
huwelijk trad in Afrika zat. Ik beschouwde mezelf als een noodzakelijke stap in hun
verbintenis - en zij geloof ik ook. Hij wist van niets. Ik kan me anders niet voorstellen
waarom een bruidegom iemand op zijn bruiloft verdraagt die drie maanden eerder
nog door de bruid in de bioscoop is afgezogen.
Hij had een liedje voor haar geschreven. Nou ja, op Nederlandse tekst gezet. Ik
kon het romantisch gedoe zonder sentimentaliteit aanzien. Ik hoopte dat ze gelukkig
werden en keek hoe in het partycentrum goed-christelijke snotlappen tevoorschijn
werden gehaald. Onvermijdelijk ving ik de blik van de man met de treurige ogen,
die al een paar keer eerder in mijn richting had gekeken. Deze keer hing ik.
‘Ken je me nog?’ Hij liep naar me toe.
Ik moest hem teleurstellen. Hij heette Rob. Rob Wolters en toen ik blanco bleef
kijken zei hij: ‘Alpenpetje.’ Hij had hondenogen. ‘Ik had gewonnen als je het
afgekeurd had.’ Van die verdrietige.
Toen wist ik het weer. Vier jaar eerder zette ik mijn eerste stappen in de wereld van
de commerciële televisie. Ik was corrector bij de twaalfde Dikke van Dale. De meeste
auteurs in Nederland verdienen alleen aan een roman doordat die hun marktwaarde
voor stukjes in de krant en optredens verhoogt. Dat geldt ook voor corrigeren. Van
Dale Lexicografie betaalde slecht, maar op mijn c.v. sprong de naam eruit.
Zo werd ik jurylid van Sandra's Verjaardagsshow. Twee kandidaten die op de
uitzenddatum van de show jarig waren, streden daarin in zeven rondes tegen elkaar.
De vierde was een woordspelletje. De kandidaten moesten om beurten met een woord
samenstellingen maken. Kersen-boom; kersen-sap; kersen-taart. Enzovoort. Wie de
meeste verzon die won. Naast mij zat Eddie Keur, ex-presentator van een geflopte
quiz en nu de leukige voice-over. Hij deed op de synthesizer van Prijzenslag ‘pieng’
als ik een samenstelling goedkeurde en ‘èèèh’ als ik er een afkeurde.
Bij John de Mol dachten ze dat ik een genie was. Ik moest jureren in zinloze
meningsverschillen over woordbetekenissen. Ik kreeg de macht de opnames stil te
leggen als ik twijfelde. Daarna werd het woordspel met spiekborden door de
kandidaten geacteerd. Daar zag je thuis niets van. Het publiek, dat na afloop naar
huis ging met een pen, een boekje en een washandje van sponsor Zeeman, pikte het
allemaal. Als de mensen enthousiast moesten klappen klapten ze enthousiast het
ingestudeerde enthousiaste applaus, waarna Sandra zei: ‘Geweldig. Dankuwel. Wat
bent ú een enthousiast publiek.’
De show met de gezochte en moeizame spelletjes werd 's middags uitentreuren
gerepeteerd. Ik was verplicht aanwezig en drentelde daarom een beetje door het
gebouw. ‘Commercieel gaan’ betekent voornamelijk over de schreef gaan. Assistentes
flirtten voor een nieuw contract. In het bedrijfsrestaurant werden Nike's aangeboden
voor vijftig gulden en videorecorders voor de helft. Adresjes voor radarverklikkers
werden uitgewisseld en vanaf de derde show moest ik vals spelen.
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In een spelshow met zeven rondes is de stand tegen het eind liefst 3-3, waarna het
laatste spel beslist. Iedereen gaat zo met prijzen naar huis - ‘Dat vinden de kijkers
leuk,’ - en het zorgt ook voor spanning op het eind. In de eerste twee afleveringen
van Sandra's verjaardagsshow deden de winnende kandidaten echter niet gezellig
mee, ze maakten telkens in de eerste vier rondes de ander kansloos.
Mijn taak werd het dergelijke uitslovers te stoppen. De kandidaat die de eerste
drie spellen had gewonnen kreeg een woord waar nauwelijks een samenstelling mee
te maken was. Het werkte perfect.
In de voorlaatste show keek Eddie Keur me na afloop van het woordspel bevreemd
aan en hij zei: ‘Alpenpetje?’ Mijn vader, verwoed kruiswoordpuzzelaar, zei de andere
dag: ‘Alpenpetje?’ Ik keurde ‘alpenpetje’ inderdaad goed, want ik verstond
alpinopetje, maar wat maakt het uit, dacht ik, hij moet verliezen. En vier jaar later
zei Rob Wolters: ‘Als je alpenpetje had afgekeurd had ik gewonnen.’
Ja. Als ik alpenpetje had afgekeurd dan was ik echt het genie geweest waar ze me
voor aanzagen en dan was mijn contract verlengd. Dan parkeerde ik nu mijn BMW
naast die van John de Mol en wisselde ik met Eddie Keur adresjes voor
radarverklikkers uit. Maar dan had Rob Wolters nog steeds verloren. Hij moest
verliezen omdat hij al drie rondes had gewonnen.
Ik kon hem dit wel vertellen, maar waarom zou ik? Niemand herinnert zich de
verliezer.
In televisieprogramma's zie ik nu vrij snel het bedrog en de manipulatie. Zowat
half Nederland moet nu bij opnames aanwezig zijn geweest, en toch lijkt het niemand
te storen dat alles bijeengelogen is, verdraaid en gemanipuleerd. Zo is het. Het beeld
en de perceptie van de werkelijkheid zijn belangrijker dan de werkelijkheid zelf.
De bruidegom eindigde zijn lied met zijn verse echtgenote in zijn armen. Ze keken
verliefd de met tl-balken verlichte zaal in, waarna ze los van elkaar de tekst van de
gezongen trouwgelofte als souvenir uitdeelden.
De bruidegom gaf me het A-4'tje. ‘Waar kende je mijn vrouw ook alweer van?’
vroeg hij.
Ik scande door de tekst hoe vaak haar naam er in voorkwam. ‘Studie-genoot,’ zei
ik. Ik vouwde het papier tot een hoedje en zette het de bruidegom op zijn hoofd.
Hij lachte ongemakkelijk en vroeg wat dat voorstelde.
‘Een alpenpetje,’ zei ik.
Jack Nouws
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Dit is een liedje, geen gedicht
De drie akkoorden van mijn status quo
doen vandaag een bijendans voor morgen.
‘Ik ben liever niet alleen’ danst er met
‘Ik wil bevestigd worden’ danst er met
‘Ik moet mijn liefde kwijt’ danst er zich
duizelig. Het is een dansschool in mijn hoofd.
Ik stel mijn doelen niet te scherp.
Ik hoef nog niet te zijn waar ik wezen wil.
Ik neem genoegen met een punt
halverwege
waar teruggaan niet meer logisch is.
Een mooie beginregel maakt mij al blij.
Mijn foxtrot dans ik quick-quick en ben weg.
Dit is het eeuwige liedje. De 78 toeren van
een vooroorlogse tangozanger uit Turkije.
De fadozangeres, gelukkig met haar werk.
De droeve dichter, tevreden met zijn vers.
De dansschool die hen heeft vermaakt tot dansmuziek.
Wie reikt naar goud? Vanavond wordt er afgedanst.
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Encycliek van het grote vergeten
Voor ik het vergeet
Het waren niet de complottheorieën
die je opboerde als een gargouille
na ieder herenigingsdiner
En dan: wie ziet nog het onderscheid
tussen oorzaak en gevolg
van mijn opgeblazen buik
Het was ook niet het tandenknarsen
in het van verveling geeuwend bed
Laat dit duidelijk zijn: ook de haren
in mijn borstel achtergebleven
dragen hoegenaamd geen schuld
Ik ontzeg je deze uitvlucht: gooi het
niet op (ik ken jouw roddels wel)
de RSI in de relatie. Weet:
ik kon nog veel meer irritatie aan
De spiegel was niet opeens beslagen
maar mijn vinger had de woorden
wel opeens gezet
Ik wil dit niet vergeten;
ik wil niet dat je dit vergeet

Samirel Gamal
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Meer dan twintig miljoen woorden
De internet-geschiedins van Karin Spaink, schrijver
‘Ik zocht naar het meest obscure bandje waarvan ik hield, Godflesh of Tool, ik weet
het niet meer. En verdomd, ze hadden het. De informatie was nog correct ook. Ik
vond de informatie op
www.ubl.com,
een database met informatie over popmuziek die toen nog op een home-page
ergens binnen een militair domein stond. Heus! Een militair domein...’
Het is 1994 en Karin Spaink zet haar eerste onwennige stappen op Internet. Spaink,
per e-mail: ‘Later heb ik me nog wezenloos gezocht naar die pagina, want ik was
enorm onder de indruk. Het punt is dat ik geen idee had van bookmarks maken
(sterker: een link op een pagina kiezen was al een ramp, aangezien je in die tijd er
met je cursor net zolang door moest wandelen tot je op de gewenste link kwam).
Ook wist ik nog niets van zoekmachines, die stonden toen nog in hun kinderschoenen.
Pas later vond ik hem weer terug.’
Zes jaar later is Spaink prominent aanwezig op Internet. Ze was de eerste
Nederlandse schrijver met een home-page en drie jaar geleden werd ze door Marjet
van Zuijlen gekroond tot het ‘Internet-koninginnetje’ van Nederland. Het voormalige
PVDA Tweede Kamerlid schreef een nogal naïef boek over Internet, waar Spaink
vervolgens een kritische recensie over schreef.
Haar grootste Internet-roem verwierf Spaink na een aanvaring met Scientology,
de door SF-auteur L. Ron Hubbard gestichte Amerikaanse sekte met beroemde leden
als John Travolta en Tom Cruise. Spaink publiceerde op haar site geheime geschriften
van de sekte, die vervolgens een kort geding tegen haar aanspande. Scientology
verloor en Spaink ontwikkelde zich tot een voorvechter van vrije meningsuiting op
Internet, wat volgens haar de grootste verworvenheid van het nieuwe medium is. In
die strijd gaat Spaink ver. Ze is
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pro-abortus, maar toen in de Verenigde Staten de website van een radicale
anti-abortusgroep door de rechter werd verboden, zette Spaink deze zogenaamde
Nurembergfiles op haar eigen site.
Buiten Internet is Spaink bekend van haar boek Het strafbare lichaam, waarin ze
het begrip orenmaffia introduceerde, de verhalenbundel Stokken en stenen, een
gepassioneerde liefdesverklaring aan de taal, en de essaybundel M/V, over bijna alle
mogelijke varianten van seksuele identiteit. Ook schrijft ze voor De Groene en Het
Parool columns die eveneens zijn te lezen op haar website:
www.xs4all.nl/~kspaink.
Spaink gebruikt Internet vooral om per e-mail te corresponderen en als
informatiebron. ‘Ik heb geen vaste pagina's die ik bezoek. Ik houd wel bookmarks
bij, maar die bezoek ik slechts wanneer mijn kennis over het onderwerp bijschaving
behoeft (of omdat ik simpelweg bijhoud waar de beste fanpagina's van horror, mijn
favoriete bandjes, ontsluitingen naar internationale kranten e.d. zich bevinden).
Verder gebruik ik vooral
www.deja.com.
En www.altavista.com of http://ragingsearch.altavista.com
- twee eminente zoekmachines. Meestal heb ik binnen vijf minuten gevonden wat
ik wilde weten.’
In de bundel Stokken en stenen beschrijft Spaink in het openingsverhaal
‘Autobibliografie’ liefdevol haar overvolle boekenkast. Haar verzameling webpagina's
is veel minder uitgebreid. Spaink: ‘Een paar pagina's heb ik gedownload bij wijze
van bibliotheek: bijvoorbeeld een vroege versie van
www.goldweb.nl/culinair,
waar allerlei recepten op staan. Meestal dowload ik pagina's die ik als documentatie
voor artikelen heb gebruikt, in welk geval de kopie bedoeld is om het artikel “vast”
te houden: ik wil niet dat ik zoiets kwijt raak, simpelweg omdat de eigenaar (of het
tijdschrift) ze niet langer beschikbaar stelt.’
Veel meer geheugenruimte neemt haar e-mail correspondentie in beslag. Spaink
mailt intensief. ‘Om een indruk te geven: in september 2000 heb ik 835 mailtjes
ontvangen en gestuurd. Absurd veel, ik weet het...’ Toekomstige literatuurvorsers
en biografen zullen aan haar een flinke kluif hebben. De meeste e-mail bewaart
Spaink. ‘Waarom? Omdat correspondentie belangrijk voor me is, en omdat ik soms
uit mijn meer persoonlijke of inhoudelijke discussies fragmenten kan vissen die
relevant zijn voor een verhaal of een boek, maar dat is van ondergeschikt belang.
Het bij elkaar houden van mijn contacten, vrienden, gedachten, correspondentie, en
de reacties daarop vind ik prettig: deels omdat er een archivaris in mij schuilgaat,
deels omdat ik woorden zo belangrijk vind.’ De digitale woorden die Spaink sinds
1994 heeft bewaard beslaan een geheugenruimte van zo'n 205 megabyte. Dat komt
overeen met meer dan twintig miljoen woorden.
Cornelis Krul
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Aforismen
Een goede maquette is een maquette die nergens lekt als je er een emmer water
overheen gooit.
Jongeren denken dat het interbellum slaat op de stilte tussen het gepiep van mobiele
telefoons.
Met de nieuwe media kunnen we veel beter dan met de oude media langs elkaar heen
praten.
Het kan niet op in Nederland, maar ik gun het ze niet.
Beelden zijn de versteende geurvlaggen van de mensheid.
Europa is die berg papier naast de Alpen.
Robots zijn de humanisten van de toekomst.
Doven horen de dood.
Een idee is een spiritueel stukje lucht.
De oerknal was Gods eerste compositie. Laat ik me over de kwaliteit ervan beperken
tot de opmerking dat je hem nooit meer ergens hoort.
Een acteur die even niet acteert herken je aan de theatrale manier waarop hij zichzelf
is.
Kees Versteeg
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Society: Passionate op Lowlands
Biddinghuizen 26 augustus 2000 01 Daniël Dee 02 Ernest van der Kwast 03
presentator Jack Nouws 04 Jeroen Overduin

Passionate 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

Eindhoven

Piere Wristers
Beemdstraat 2
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Groningen

Boekhandel Scholtens Wristers
Guldenstraat 20

Haarlem

Boekhandel Athenaeum
Gedempte Oude Gracht 70

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
Theemaas
Karel Doormanstraat 469

Schiedam

Boekhandel J.S. van Leeuwen
Broersvest 85

Utrecht

Literaire Boekhandel Lijnmarkt
Lijnmarkt l7
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Society-pagina's

Foto's 01 t/m 05 Menno Bartelse

Vierde editie van Geen Daden Maar Woorden
Passionate's festival voor de nieuwe letteren 29 en 30 september, Rotterdamse
Schouwburg 01 Rick van der Ploeg (Staatssecretaris van cultuur) opent het festival
02 John Buijsman 03 Stadsrumoer (Ragnhild Rikkelman en VJ M//) 04 Barbara Stok
05 Sara Kroos 06 MC Brainpower 07 Thé Lau 08 Steven Verhelst 09 Joost
Zwagerman 10 De Koelkast (Arjan Witte en Erdogan Ozdmir) 11 Gea Russell &
Company 12 Zapruder meets Ghandi at the oval office (Thijs de Bruijne en Stefan
de Walle) 13 Esther Gerritsen 14 Michelle van Dijk
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Foto's 06 t/m 14 Kick Smeets
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WAT? RIGHT NOW? JA. NU JA! OF IN IEDER GEVAL VOOR 1 FEBRUARI. DAT
IS DE DEADLINE. ‘WOON JE IN DE REGIO ROTTERDAM, BEN JE NIET OUDER
DAN 24 EN HEB JE EEN GENIAAL IDEE VOOR EEN VERHAAL, GEDICHT,
FILMSCENE, RAP- OF TONEELTEKST IN JE HOOFD ZITTEN? OF BEN JIJ EEN
VAN DIE MILJOEN NEDERLANDERS DIE AL EEN ONGEPUBLICEERD
MANUSCRIPT IN DE BOEKENKAST HEEFT LIGGEN? GA DAN NIET ZITTEN
WACHTEN TOTDAT JE MOEDER HET PER ONGELUK SAMEN MET DE IKEA
CATALOGUS EN DE BLOKKERRECLAME BIJ HET OUD PAPIER GOOIT, OF
TOTDAT JE JE BRILJANTE IDEE NA DRIE WEKEN NON-STOP BLOWEN WEER
VERGETEN BENT. MAAR STUUR HET NU OP NAAR DE UITZONDERLIJK
DESKUNDIGE JURY VAN WRITE NOW!, DE SCHRIJFWEDSTRIJD VAN
PASSIONATE, TIJDSCHRIFT VOOR DE NIEUWE LETTEREN, GEORGANISEERD
MET HET GELD VAN DE ROTTERDAMSE KUNSTSTICHTING EN MET EEN
AANTAL WORKSHOPS ONDERSTEUND DOOR DE SKVR.
KAN DE MENING VAN ONZE UITZONDERLIJK DESKUNDIGE JURY JE AAN
JE REET ROESTEN? WEL, DAAR HADDEN WE AL REKENING MEE GEHOUDEN.
DE WINNAAR KRIJGT NAMELIJK VOOR FL 113,44505402 ETC.
BOEKENBONNEN. DAARNAAST ZIJN ER OOK VIJF TROOSTPRIJZEN T.W.V.
100 PIEK (BOEKENBONNEN!!). MAAR WAAR HET NATUURLIJK EIGENLIJK
ALLEMAAL OM GAAT: DE EEUWIGE ROEM. ZO TRAD DE WINNARES VAN
VORIG JAAR NAAR AANLEIDING VAN WRITE NOW! AL OP OP GEEN DADEN
MAAR WOORDEN, LOWLANDS, IN DE FLOORSHOW, HET PROGRAMMA DE
AVONDEN VAN VPRO RADIO EN HEEFT ZE INMIDDELS AL DIVERSE
VERHALEN EN COLUMNS GEPUBLICEERD.
...MAAR JE KUNT NATUURLIJK OOK THUIS VOOR DE BUIS OP JE LUIE
REET BLIJVEN ZITTEN EN NADENKEN OVER WAT VOOR MISKEND
GENIE JE BENT.
WRITE NOW!
VOORWAARDEN: MAX. 2000 WOORDEN REGIO ROTTERDAM T/M 24 JAAR
INZENDINGEN VOOR 1 FEBRUARI NAAR: STICHTING PASSIONATE O.V.V.
WRITE NOW! POSTBUS 25264 3001 HG ROTTERDAM
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Voor de goede orde

De koe staat in het midden van de wei.
Ze aarzelt, zal zij naar links, zal zij naar rechts?
Ze weet het niet.
Zal zij anders maar gaan liggen,
de feiten eerst herkauwen
en dan besluiten wat te doen.
Haar lichaam, zwart op wit, blijft staan.
Zo geeft zij vorm aan haar gedachten
- een koe denkt na over de dingen,
die wij allang vergeten zijn en roept zij voor de goede orde: ‘Boe!’
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Pechvogel
De vogel vliegt niet meer.
Is de vogel nog een vogel?
ik pak hem op en gooi
hem in de lucht.
Valt hij omhoog:
wil hij een vogel zijn.
Valt hij omlaag:
is hij geen vogel meer.
Ik pak hem beet
en leg hem neer.
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De schildpad
Bijna net zo langzaam als dit
opgeschreven werd.
Denken en doen
verhouden zich als
doorkrassen tot opschrijven.
Trager nog dan het herhalen
van de eerste regel van dit vers,
wanneer je veel te moe bent
van het denken over iets
dat niet beweegt,
omdat je met geen pen de
schildpad in beweging krijgt.

De voorstelling
Een oude man blijft staan,
gewoon een oude man.
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Hij pakt een hondje
uit een tas. De mensen
kijken toe en lopen door.
De man blijft staan en
aait de hond, die blaft.
Nieuwe mensen kijken,
knikken. Lopen dan ook
door. Alleen een meisje
blijft nog staan. Dan pakt
de oude man de hond
en doet hem in de tas.
Einde van de voorstelling.
Het meisje kijkt hen na.
Begin van een verlangen.

Jan de Bas
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Was alles maar zo mooi als het eruit ziet
Het moment dat ik mijn neus in het glas stop, ruik ik iets heel bijzonders. Een hemels
aroma van samengeperste aalbessen met een heel klein scheutje munt komt mij
tegemoet. Met een gelijkelijk prikkelende geur is het bouquet mooi rand, fruitig en
strelend, als het samenstel van het zuiverste zijde.
Voor mij staat een heel bijzondere fles, een Château Mouton Rothschild 1945. Ik
heb deze fles drie dagen geleden voor een speciale gelegenheid gekocht, maar die
komt maar niet.
Ik laat de wijn mijn mond in stromen, slurp er even op en laat deze dan mijn
lichaam invloeien. Die smaak in mijn mond! Er komt een grijns op mijn gezicht. Ik
schenk een mooie hoeveelheid in het kolossale Bourgogne glas, ik hef het en zeg
tegen mezelf: ‘Cheers mate.’ Mahler IV op de achtergrond, een topwijn en geen
enkele vrouw in de buurt. Wat wil ik nog meer? Ik weet het zo snel niet.
Ik vul mijn glas maar weer eens bij, beetje jammer dat ik dat zelf weer moet doen,
ach, het heeft eigenlijk ook wel wat, iets romantisch, iets poëtisch of iets dergelijks.
Er zit een man helemaal alleen aan een houten tafel en deze man schenkt zichzelf
erg goede wijn in. Ja, dat is mooi. Deze heer geniet van de totale rust die in zijn zeer
nette huis heerst. Ja, prachtig! De man, nog steeds dezelfde dus, houdt het glas weer
onder zijn neus, ruikt eraan en zucht vervolgens: ‘O, poeh, Jezus wat lekker.’ Ja,
fantastisch. De man van daarnet heeft het, hoe zal ik het zeggen, wel een beetje naar
zijn zin. Ja, dat is mooi. Uitstekend. De man die aan die houten tafel zit, moet naar
het toilet, omdat hij heel nodig moet plassen. Deze man moet nu wel even haast
maken, want andersIk sta op en loop snel naar het toilet.
Het drinken van deze wijn is een tamelijk blije bezigheid, dit denk ik na het vijfde
glas. Niet veel later is de fles op, helaas.
Ik loop naar het wijnrek in de gang en vind een Cabernet-Sauvignon uit Chili. Ik
drink er een half glaasje van en gooi de rest in de wc, niet te zuipen in vergelijking
met die Rothschild. Jammer, maar ik ben ook weer niet een of andere zot die in de
alcohol vlucht, omdat het leven één grote opeenstapeling is van het ene teleurstellende
moment na het andere, omdat het leven niets anders is dan pijn, angst en verstikking,
omdat het leven zonder hoop en dromen helemaal niets voorstelt. En omdat dat leven
elke dag hetzelfde is. Ik vind alcohol gewoon lekker. Ik drink mineraalwater als ik
dorst heb, wijn als ik daar zin in heb en espresso om het monster moed in te drinken.
Ik begeef mij naar mijn slaapkamer, naar het donker, de prachtige duisternis. Ik
ben echt een homo universalis, maar een ding waar ik slecht in ben, is slapen. Ik kan
me niet herinneren dat ik op een ochtend niet moe en misselijk was van de nacht, de
nacht met haar verschrikkelijke geluid, altijd hoor ik het. Het gesuis, het eeuwige
geruis.
Vroeger had ik al een enorme hekel aan Disneyfiguren. Ik had een bloedhekel aan
Doornroosje. Dat pleuriswijf kon gewoon ik-weet-niet-hoelang achter elkaar slapen.
Ik heb een keer geroepen op de basisschool dat ik Doornroosje wilde zijn. Ze hebben
mij linea recta naar een kinderpsycholoog gestuurd, omdat ik Doornroosje wilde
zijn, toen. Ze dachten dat ik gek was.
Slapen kan ik niet. Ik kan nou eenmaal niet met anderen om me heen slapen, ik
kan niet met de rode cijfers van een radiowekker slapen, ik kan niet met het geluid
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van vogels, motors en spelende kinderen om me heen slapen, ik kan niet slapen als
er een hele zwakke straal licht door de gordijnen valt. Ik kan alleen daar een beetje
slapen waar het volkomen donker en compleet geluidloos is. Het enige waar ik me
nog aan stoor, is mijn eigen ademhaling, maar daar heb ik mee leren leven.
Qst.
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Dylan op de kattenshow
Weer heeft-ie hem niet gekregen. Ik vraag me wel eens af wat Bob Dylan zelf nou
vindt van het gegeven dat hij door zijn fans tot de running gag van de jaarlijkse
nobelprijshype verworden is. Wijlen Graham Greene werd ook twintig jaar lang
‘genoemd’, maar dat gebeurde tenminste op beschaafde wijze. Toegegeven, aldus
diens pleitbezorgers, de schrijver bleef soms wat oppervlakkig, maar Our man in
Havana was toch een ironisch meesterwerk. En Ernest Hemingway had toch ook de
prijs gekregen zonder van grote filosofische diepgang blijk te geven, maar gewoon
omdat hij zo meeslepend kon schrijven.
Dylan daarentegen heeft een agressieve lobby, die alleen al in Nederland jaarlijks
uitvoerig de trom roert met bijeenkomsten in de Melkweg of een andere poptempel
waarvan de naam naar minstens dertig jaar geleden ruikt. We hebben het hier over
op-zijn-minst-veertigers die hun verontwaardiging uiten over het gebrek aan literaire
erkenning voor hun idool. Op hoge toon eisen zij de nobelprijs voor de literatuur
bijna op. ‘Hij heeft het gewoon verdiend,’ monkelde Gerard Reve tijdens de editie
van dit jaar. Daarvoor zullen ze knokken tot er uit pure gêne helemaal niemand meer
durft te kijken. Het is zo'n ontzettend trieste vertoning.
Natuurlijk is de Passionate-clan de laatste om te beweren dat songteksten geen
literatuur zijn. En ik heb ook geen zin om een lange beschouwing te wijden aan de
vraag of ‘The answer, my friend, is blowing in the wind’ een briljante tekst is of niet.
Eerlijk gezegd zal het mij worst wezen dat ‘Highway 61 revisited’ en ‘Man in the
long black coat’ diepzinnige religieuze werken zijn of dat het epische ‘Lily, Rosemary
& the Jack of Hearts’ voor de country gedaan heeft wat Sergio Leone voor de western
deed. En uiteraard waren The Beatles en vele anderen zonder Dylan nooit verder
gekomen dan shelovesyouyeahyeahyeah-tekstjes.
Het zal allemaal best, maar het doet er niet toe. Dat is namelijk helemaal niet de
essentie van de Dylan-lobby, evenmin als de vermeende starheid van de Zweedse
Academie. De kern van de Dylan-lobby is het verongelijkte toontje. Miskenning,
zegt het toontje, hier is sprake van miskenning. Maar van wie? Van Dylan of van
zijn achterban? Dylan is een singer/songwriter en als zodanig bepaald niet miskend.
Zijn teksten zijn bekender en betekenen voor meer mensen iets dan die van, pak 'm
beet, Seamus Heaney of Wislawa Szymborska. Ik denk niet dat Bob op de dag van
de bekendmaking à la Simon Vestdijk krampachtig thuis blijft voor het geval de
telefoon mocht gaan. Laat staan dat hij oefent op een onderkoeld speechje over hoe
verrast en vereerd hij is. Eerder vermoed ik bij hem angst dat het literaire gedweep
van zijn adepten hem nog eens aangewreven wordt. Voor je het weet word je een
beetje belachelijk gevonden om je niet-bestaande aspiraties.
Nee, het minderwaardigheidscomplex zit bij de fans. Degenen die voor Dylans
nobelprijseer strijden, gaan ervan uit dat liedjes schrijven in
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principe een inferieur vak is, maar dat His Bobness deze middelmaat ontstegen is en
daarom erkenning verdient op het hogere niveau van de literatuur. Dat althans is
vaak de strekking van de betogen: Dylans teksten zijn zo goed dat ze het verdienen
literatuur genoemd en als zodanig bekroond te worden. Waarbij de traditionele poëzie
als maatstaf voor de literatuur dient. Argumenten worden daarbij zelden aangedragen,
waarschijnlijk omdat de betrokkenen zich vooral herinneren hoe fantastisch de teksten
zijn, maar bij herlezing moeite hebben om de vinger erop te leggen. Dat mag de pret
echter niet drukken.
Als de Oscars niet per jaar werden uitgekeerd, zouden de Dylanfielen dan alsnog
betogen dat de clip bij ‘Subterranean homesick blues’ de prijzen voor beste film en
beste acteur verdient? Denk het niet. Dat is helemaal geen aantrekkelijke lobby. Film
is net als muziek onderdeel van de populaire cultuur, dus bij de overschrijding van
deze grens valt niet zoveel intellectueel prestige te winnen. Dylan een geweldig
acteur? Interesseert ze niet. Nee, Dylan moet en zal een literator wezen, dat is namelijk
een vorm van verheffing voor hem (en natuurlijk voor de bewonderaars, die het altijd
al beweerd hebben, maar laten we het over zulke kleinzieligheid verder niet hebben).
Dit is natuurlijk een hele foute gedachte. Het is bijna een belediging voor Dylan,
alsof die door zijn fans omhoog getrokken moet worden uit het moeras van zijn
verkeerde beroepskeuze. Het medium is niet bepalend voor de literaire kwaliteit.
Wanneer liedjes een vorm van literatuur zijn, dan gelden daar aparte normen voor,
net als voor essayistiek, proza en poëzie. Als het nobelprijscomité alleen de laatste
twee in beschouwing neemt, dan moet je niet wanhopig proberen liedjes voor poëzie
door te laten gaan. Alsof je een poedel bij een kattenshow binnensleept, want het is
toch óók een heel mooi beestje.
Literatuur is meer dan wat letters op papier. Jammer dat ze dat in Stockholm nog
niet beseffen. Maar om nou die arme Bob jaar op jaar als breekijzer te gebruiken,
dat heeft-ie niet verdiend.
Christina Vreeswijk
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Christmas dreaming unplugged
Ik sta aan de rand van Central Park West tot aan mijn enkels in kleurige papierslingers.
Ik kijk omhoog en zie dat serpentines als enorme draperieën op de maten van
fanfare-muziek traag naar beneden dwarrelen in een wervelstorm van confetti. De
gebouwen kun je bijna niet meer zien.
Alles lijk ik nog in eigen hand te hebben, want het is zo'n schemering tussen waken
en slapen in.
Het moet augustus 1945 zijn, want de tickerparade is ter ere van de thuiskomst
van de First United States Army Group.

Fotografie: NL fotografie, Ninon Lutters

Maar mijn gedachten dwalen verder. Naar de Dakato flat een stukje verderop langs
Central Park West en naar maandagavond 8 december 1980. Het is donker en
plotseling kletteren sirenes en zwaailichten tegen de bebouwing. Yoko Ono rent
achter de agent aan die John Lennon onhandig naar een politiewagen sleept. Met
gierende banden racet de wagen naar het ziekenhuis. Mark Chapman, Lennons
moordenaar, zie ik met zijn handen achter zijn rug geboeid afgevoerd worden naar
een andere politiewagen.
Maar ook dat wil ik niet. Ik wil dat het maandagochtend 25 december 2000 is, dat
ik rustig op een bankje langs de rand van Central Park West zit en het gewone leven
met mij speels, zo helemaal los van alles, zijn loop zal nemen.
Ik draai mij niet naar de vrouw die naast mij is komen zitten, want ik weet wie ze
is.
‘Poffertjeskraam,’ zeg ik zonder haar aan te kijken.
‘No, my God,’ hoor ik haar zeggen.
‘Yes, poffertjeskraam!’ zeg ik daarom nogmaals om alle twijfel bij haar weg te
nemen.
Ik keer mij nu naar haar toe en zie dat Madonna nog steeds met haar beide handen
voor haar mond zit. Zoals je zit als je niet kunt geloven dat de hoofdprijs je in de
schoot geworpen wordt. Ze is het echt helemaal, alhoewel ze, beetje flauw, een
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slobberige trui draagt waardoor ik niet kan verifiëren of zij inderdaad van die prontige
borstjes heeft zoals haar CD-hoesjes stelselmatig suggereren.
‘Ik wist het,’ schreeuwt ze, ‘ik wist het. Mag het ook een keer meezitten?’
Haar limousine staat een stukje verderop te wachten. We stappen in en uit zo'n
groot plastic mineraalwatervat tapt zij voor ons beiden een glaasje water.
‘Maar er is een voorwaarde aan deze dag verbonden,’ zegt Madonna voordat zij
haar chauffeur opdracht geeft te gaan rijden. ‘Als je ja zegt neem je niet alleen mij,
maar ook mijn dochtertje op de koop toe. Een soort koppelverkoop dus. Nou, wat
zeg je daarvan?’
‘Niks mis mee,’ antwoord ik. ‘Als het maar een lief kind is.’ Zoiets zeg ik altijd
tegen vriendinnen in wording die al behept zijn met nageslacht. Ik heb nog nooit
meegemaakt dat ze dan afhaken omdat bij nader inzien Gepke of Sanderijn toch een
serpent van het zuiverste water is.
Het uitzicht over Central Park vanuit Madonna's appartement is magnifiek. Maar
behalve dat uitzicht, word ik vooral gevloerd door de grootte van het appartement.
De brede trap in de hal kun je je alleen maar voorstellen in een groot landhuis.
En boven, aan het einde van de trap, staat een meisje van ongeveer vijf jaar. Net
als bij haar moeder hangen haar goudkleurige pijpenkrullen tot op haar schouders
en heeft zij haar beide handjes in een opwelling van sprakeloosheid voor haar mond
geslagen.
Ik loop de trap op tot ik op gelijke hoogte met het gezichtje van het kind ben en
in haar vrolijke donkere ogen kan kijken. Daar stop ik.
‘Hoe heet je?’ vraag ik.
Maar zij blijft met haar beide handjes voor haar gezichtje staan. Alsof er elk
moment iets van grote betekenis kan gebeuren, iets waar zij lang op gewacht heeft.
‘Geef mijnheer Goslink eens een handje,’ roept haar moeder van beneden.
‘Poffertjeskraam?’ fluistert ze op vragende toon in mijn oor nadat ik haar heb
opgepakt.
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‘Yes, helemaal, en jij mag best Jasper zeggen, hoor.’
‘Ik heet Lourdes. Naar de Franse bedevaartplaats van die naam. Maar mama noemt
mij Lola.’ Zij ruikt zepig en haar ogen zijn zo groot dat daarin met gemak een
mensenleven schuil gaat. Ik moet gaan zitten zodat ze mijn schoenen kan uittrekken.
Vervolgens doet ze gebreide slofjes om mijn voeten die mij precies passen.
Schaatsbewegingen makend glijden we in formatie over de spiegelgladde marmeren
vloer. We komen heel langzaam vooruit. Zelfs als we zouden schuifelen, zou het
sneller gaan. Plotseling maakt Lola zich uit de formatie los en schaatst met prachtige
bewegingen voor ons uit.
‘Ze is zo wijs voor haar leeftijd. Ik weet eigenlijk niet goed hoe dat nu verder
moet. Hoe haar vriendjes en vriendinnetjes nog gelijke tred met haar kunnen houden.
Maar eerst koffie.’
Op de kastdeuren in de keuken zit hetzelfde bloemetjesmotief als in het servies.
Madonna verontschuldigt zich voor die truttigheid en vertelt dat zij Lola vooral
gezellig wil opvoeden. Ik zie die bloemetjes nu ook in de kerstballen die aan de
keukenkastjes hangen, en zelfs op de ruggen van de leren bandjes van het verzameld
werk van de Rotterdamse schrijver Dulco Nawas die tussen de kookboeken staan.
Alles lijkt in elkaar over te lopen.
‘Ja, Jasper. Zo wil ik door haar herinnerd worden: als een gezellige moeder,’ zegt
Madonna terwijl zij drie kerststolletjes opensnijdt.
‘Daar is toch niets mis mee?’ zeg ik. ‘Ik denk dat je dan juist een prestatie van
formaat hebt neergezet. Als je kind later zegt: ik kan terugzien op een gezellige
jeugd.’
‘Maar weet je Jasper, misschien heb ik juist ook zelf wel een hang naar die gezellige
truttigheid. Kom ik daar nu, na al die jaren pas achter. En is al dat gedoe op die CD's
en hoe ik mij profileer in de pers en op het podium, maar poespas geweest.’
Madonna schraapt zorgvuldig de spijs uit haar eigen kerststolletje en smeert die
uit over mijn en Lola's kerststolletje.
‘Dit zijn de opofferingen die ik mij moet getroosten om een lekker strakke superstar
te blijven,’ zegt Madonna. ‘Kom eens hier met je hand.’ Voor ik het weet ligt mijn
hand om haar heupen. ‘Strak of niet? Maar nu, met kerstmis is dat eigenlijk allemaal
een beetje blaga, vind je ook niet? Als dit geen moment is om een keer te zondigen
wanneer dan wel?’ zegt Madonna terwijl zij Lola een wenk in de richting van de
koelkast geeft.
‘Niet waar, Jasper! Mama krijgt gewoon weer een vreetbui. En straks moet ze dan
weer heel vaak naar de plee,’ zegt Lola. Ze springt op, sprint met korte felle slagen
over de keukenvloer en pakt een pakje echte roomboter uit de koelkast.
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‘Ik vind het werkelijk allemaal blaga. Moet kunnen,’ zegt Madonna als om zichzelf
moed in te praten. Zij besmeert alle drie de kerststolletjes met een dikke laag
roomboter.
‘Blaga?’ vraag ik, ‘wat bedoel je daar eigenlijk mee?’
‘Toe nou Jasper, ken je dat woord niet? Blaga, zei mijn Provençaalse oudtante
altijd, blaga, dat is een woord ouder dan de oertijd. Het was er al voor de big bang
en heeft met engelengeduld op zijn betekenis liggen wachten. Want het wist donders
goed, zelfs nog voor het woord betekenis de betekenis van betekenis had, wat het
als woord wilde worden. Begrijp je wat ik bedoel? Een woord met een eigen willetje.
Een typisch Madonna-woordje, zei tante altijd. Verbaast me enorm dat je niet wist
of beter gezegd, aanvoelde wat blaga betekent. Ik ken geen beter voorbeeld van een
woord dat als een handschoen om zijn eigen betekenis ligt.’
Ik kijk schuchter naar Lola die recht tegenover mij zit. Van achter haar kerststolletje
verliezen haar grote ogen mij geen moment uit het oog. Ik twijfel er geen moment
aan dat dit voorlijke kind wel de betekenis van blaga kent.
‘Maar we zitten hier maar te praten terwijl dit jouw dag is. Zeg het dus maar, wat
gaan we doen vandaag?’
‘Ik droom er al lang van om samen met jou iets unplugged te doen,’ zeg ik. ‘Jij
en ik, zo helemaal los van alles. Zeker weten dat “Candy perfume boy”, die bonustrack
van je laatste CD, er aan moet geloven.’
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Madonna zegt niets maar kauwt heel bedachtzaam op haar kerststolletje met
roomboter.
‘Vind je dat raar?’
‘Nee, natuurlijk niet,’ antwoordt Madonna kortaf. Maar terwijl zij duidelijk
hoorbaar de stukjes kerststol tussen haar tanden en kiezen uitzuigt, trekt er een
zorgelijke uitdrukking over haar gezicht. ‘Ze zullen er wel raar van staan te kijken
als zoiets op de markt komt.’
‘Nou, van mij hoeft die versie niet per se ook uitgebracht te worden,’ zeg ik
zachtjes. ‘Het gaat mij echt alleen maar om de ervaring om het samen met jou te
doen.’
Plotseling staat Madonna op. Met langzame bewegingen schaatst zij op het
boekenrek af. Bijna afwezig betast zij de ruggen van Dulco Nawas' verzameld werk.
En als haar vingertoppen het leer strelen, lijkt het wel alsof zij de in dit werk
samengebalde wijsheid gelegenheid geeft bezit van haar te nemen. Want pardoes
klaart haar gezicht op en zie ik een Madonna die albe-grijpendheid en energie uitstraalt
zoals ik nog niet eerder bij iemand heb gezien.
‘En wat dan nog als er zoiets ongewoons gereleased wordt,’ zegt Madonna
opgeruimd. ‘Lekker toch?’ We gaan naar de studio.
Alles wat je nodig kan hebben, is aanwezig. Ik zie zelfs een minimoog en een
mellotron staan. Met de Fender basgitaar tape ik het grondritme van ‘Candy perfume
boy’ in de opnamecomputer. Iets sneller dan in het origineel. Daarna ga ik er met de
synthesizers overheen. Op het ritme van de muziek beweegt Lola tussen ons door.
Zij is druk in de weer met speelgoed uit het Early Learning Centre. Iedere keer als
ze weer iets onmogelijks in elkaar heeft gezet, legt zij dat voor mij neer. Zo parmantig
als een jong katje dat zijn eerste gevangen muisjes laat zien. Ik duw Madonna een
unplugged Gibsongitaar in haar handen en ik ga zelf achter de piano zitten.
Als Madonna zingt, bewegen de mooiste lippen van de wereld. De bovenkant
wordt, als je er maar lang genoeg naar kijkt, gevormd door een accolade met in het
midden een hartje. En met die wat brutale afhangende onderlip is haar mond bij
uitstek geschikt om de hele wereld te bevredigen. We stoppen ruim voordat het Lola's
bedtijd is.
Lola heeft naast haar slaapkamer een eigen badkamer waar ik haar help met
tandenpoetsen. Haar bed staat onder een baldakijn dat de vorm van een gapende
mond lijkt te hebben. Pas als ik aan de voorzijde ervan sta, zie ik dat het een grote
jukebox moet voorstellen.
‘Maar jouw dag is nog niet ten einde, Jasper,’ zegt Madonna als we ieder aan een
kant van Lola's bed staan om het op te schudden. Ik weet haast intuïtief dat wat ik
nu ga zeggen door hen beiden op een goudschaaltje afgewogen zal worden. En dat
ze het er morgen nog eens rustig met elkaar over zullen hebben.
Natuurlijk is de dag nog niet om. En natuurlijk wil ik deze belevenis graag afronden
met dit moedertje en inzonderheid wat er onder die slobbertrui schuilgaat eens aan
een zorgvuldige inspectie onderwerpen om het correctheidsgehalte van die CD-hoesjes
na te gaan. Maar ik weet ook maar al te goed dat echt succes aan wetten van
geleidelijkheid onderhevig is.
‘Luister meiden,’ zeg ik, ‘ik heb van deze dag genoten, dus: let's call it a day. Er
komt beslist weer zo'n dag. Dan doen we alles nog eens dunnetjes over en dan zien
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we wel verder. Kunnen we gelijk beoordelen of wat we vandaag gemaakt hebben
werkelijk de moeite van het releasen waard is.’
Er lijkt een zucht van opluchting door hen beiden heen te gaan. Lola slaat haar
handjes weer voor haar mondje, precies zoals aan het begin van deze dag. Ze sprint
naar haar bed en duikt erin.
Ik moet nog even naast haar komen liggen. Zij doet het licht uit en ik kan geen
hand voor ogen meer zien. Maar plotseling priemen er tientallen lampjes zo klein
als speldenknoppen aan het hoge plafond.
‘Ja, Lola voelt zich thuis onder de sterren. Niet waar klein sterretje van me?’ zegt
Madonna die al in de deuropening staat.
Lola dimt haar privé-firmament tot het weer bijna stikdonker is, en trekt mijn
hoofd naar zich toe. Het lijkt alsof zij mij een kusje wil geven. Maar in plaats daarvan
wil zij iets in mijn oor fluisteren.
‘Duizenddingendoekje,’ zegt ze zacht. En nadat zij mijn hoofd gedraaid heeft,
fluistert zij dat ook in mijn andere oor.
‘Duizenddingendoekje,’ zeg ik langzaam tegen mijzelf, ‘duizenddingendoekje.’
Dat komt dus wel goed.
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Frans van Zoelen
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Gaatjes
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De laatste tijd bloedt het weer een beetje als ze de piercing uit haar neus haalt. Niet
zo'n ringetje, maar een knopje, eigenlijk weinig meer dan een metalen pin met een
briljantje op de kop, of briljantje, nou ja, het zal wel glas zijn, maar in elk geval een
klein sterretje dat onopvallend op haar neusvleugel ligt - en toch genoeg in het zicht
om nu en dan blikken te trekken. Daar houdt ze van. Ze kijkt naar zichzelf in de
spiegel. De randen rond het gaatje zijn rood, een beetje opgezet. Het pinnetje is ook
rood. De briljant is transparant, met een belofte van schittering.
Ze pakt een tissue, veegt zorgvuldig haar kleine sieraad schoon. Het mag niet gaan
roesten. Als ze klaar is, ziet ze het druppeltje opwellen op haar neus. Een schone
tissue. Eerst de buitenkant, een perfect ronde vlek. Dan de binnenkant, die is
moeilijker, het levert een veeg op. Ze wacht, kijkt zichzelf ernstig aan. Het stroompje
lijkt te zijn gestopt, maar ze is bang dat het gaatje dichtkoekt met geronnen bloed.
Als ze de briljant weer op zijn plaats legt, gaat het vast weer open. Het moet niet
gaan zweren. Zo heet het als je neus roest.
Van de gaatjes in haar oorschelp heeft ze geen last. Vijf op een rij aan beide kanten.
Dat zijn de enige andere piercings die ze heeft. Haar tong, ze moet er niet aan denken,
haar navel is misschien iets voor later. Daar moet dan wel een ringetje, denkt ze. Dat
is ook meer iets voor de zomermaanden. Geen tattoos. Tattoos zijn ordinair. Of
hoogstens een klein hartje op een plek waar alleen een geliefde hem kan vinden. Ze
staat nog steeds voor de spiegel. Haar navel kan ze alleen vermoeden achter de kleine
welving in haar hemd. Ze wendt haar hoofd een beetje. Het rijtje in haar linker oor
bestaat uit twee knopjes onderaan, dan twee ringetjes en tenslotte een kleine zilveren
band die zich nauw om haar oorschelp sluit. Zilver is haar kleur, dat past het best bij
haar zwarte haar.
Ze heet Brenda. Ze knikt haar hoofd naar de andere kant, zodat het haar ook daar
even wijkt en het zilveren rijtje zich toont. Normaal heeft ze zo'n gewoonte om met
een elegante beweging haar haar achter het oor te leggen, waarna het al gauw weer
terug kruipt om een nieuwe streling los te bedelen. Ineens moet ze om zichzelf lachen.
Ik maak gaatjes in mezelf om mijn lichaam te completeren, denkt ze, wat is dat toch
voor rare afwijking? Het is geen spot, eerder een stille giechel, weinig meer dan een
vermoeden van de onschuldige waanzin die ze met zoveel anderen deelt. Ze neemt
zichzelf serieus, heeft ieder gaatje gedegen overwogen - zo vaak voor de spiegel
gestaan voor het besluit, zo vaak even de ogen gesloten om er een bij te denken, de
eerste keer zelfs met lijm twee glittertjes vastgezet om te zien hoe het stond.
Er zitten wat witte spikkeltjes op de spiegel. Ze pakt een doekje en veegt ze weg,
brengt haar neus nog eens vlakbij het glas. Haar adem slaat neer. Het is toch nog niet
helemaal voorbij. In een derde tissue zuigt zich opnieuw een vlek. Neusvlees is
steviger dan dat van het oor. Ze pruilt. Het gaat om het eindeffect. Uiteindelijk vormen
de piercings een krans om je hoofd, juwelen die versterken wie je bent. Zij hoeft er
niet zo mee te koop te lopen. Voor haar geen tepelringen die de stof van een bikini
plooien. Vandaar ook haar aarzeling over de navel. Zo opzichtig, meer iets voor
tieners. Toch moet je de erotiek niet onderschatten, weet ze. Stof bedekt, een ringetje
maakt je nog naakter dan je al bent. Lichaam.
Dit is mijn naakte gezicht, denkt ze, en ze moet glimlachen. Haar neus heeft nu
slechts het vermoeden van een piercing, naakter en kwetsbaarder kan het niet. Mijn
knopjes en ringetjes zijn een deel van mezelf geworden, meer dan mijn kleding. Dat
moet haast wel zijn omdat ik zonder hen gewond achterblijf. Mijn piercings geven
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mij het gevoel dat ik kan leven op de manier die ik wens. Waarom? Ze laat haar
handen langs haar hoofd glijden om het haar in een staartje op te vangen. De spiegel
is geduldig, zegt ook nu tegen haar dat het goed is. Ze laat het haar weer golven. Ze
moet eens naar de kapper.
De hoofdpijn is momenteel niet zo erg. Het zeurt een beetje. Misschien doet haar
neus ook wel pijn, maar ze voelt het niet, zoals alle kleine pijntjes aan haar
voorbijgaan vanwege haar hoofd. Daar heeft ze mee leren leven. Haar gezicht leeft
in een lijst van briljantjes en ringetjes, vlot, eigentijds zonder te overdrijven, maar
binnenin pulseert het, is het een lawine van kleine stoten, prikkelingen waar ze soms
slechts met moeite doorheen kan lachen. Het begon tien jaar geleden, vermoedt ze,
dit zijn van die dingen die je je niet precies kunt herinneren. In elk geval is het al
heel lang. Pas sinds een ruime week weet ze hoe het komt. Tumor.
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Bedachtzaam kijkt ze zichzelf aan. Het bloeden is nu echt gestopt. Ze pakt een
wattenschijfje en haalt het in voorzichtige cirkelbewegingen over haar rechterwang.
Als ze klaar is, bekijkt ze het even. Zalm in een waas van vuil. De andere kant net
zo, geen spoor meer van bloede, alleen een paar kleine zwarte bolletjes. De twee
schijfjes gaan in het prullenbakje. Dan kijkt ze zichzelf weer aan, bewegingloos.
Haar hoofd is niet bij deze dagelijkse rituelen.
Al die tijd al hoofdpijn, allerlei pilletjes geslikt, acupunctuur alleen overwogen,
wel massage gehad. Een vrouwenkwaal, zo fluistert de hele wereld, zijzelf ook. Tot
ze op een dag wakker werd en de wereld zich dubbel aan haar toonde. Twee wekkers,
vier schoenen, twee lampen aan het plafond. Ze besloot een dag in bed te blijven,
haar hoofd weigerde dienst. Dat was waarschijnlijk ook het moment waarop haar
neus begon dicht te groeien. Dat gaatje was nog vrij nieuw, je moet eelt de gelegenheid
geven om te beklijven.
De hoofdpijn zakte weer wat, maar de dubbele wereld bleef. Ze improviseerde
een lapje voor haar oog, zodat ze haar weg door het huis kon vinden, naar de huisarts.
Die besloot dat het misschien verstandig was om eens een neuroloog op te zoeken.
Dat was twee weken geleden. Ook die avond had ze hier gestaan, voor de spiegel,
en had ze zichzelf aangekeken met één toegeknepen oog. Ze ziet zichzelf als toen,
een gesierd gezicht dat verminkt is door een gesloten oog. Twee gesloten ogen zijn
de roep van gratie, een charmante verlegenheid. Maar een cycloop: niets. Ze heeft
al geprobeerd te grappen dat ze een duur ooglapje gaat laten maken, van leer afgezet
met briljantjes, zoals die zangeres, van haar handicap een sieraad maken. Maar
eigenlijk wil ze haar eigen gezicht terug, met twee grijsblauwe ogen, een triomf op
de vijand in haar.
De neuroloog haalde haar hoofd door een scanner en liet haar de plaatjes zien.
‘Kijk, hier, net onder je hersenen zit een gezwel,’ zei hij. ‘Maak je niet ongerust,
het is niet kwaadaardig. Aan de andere kant zie je dat het heel diep zit, dus kunnen
we het niet verwijderen, alleen indammen.’
‘Betekent dat dat ik de rest van mijn leven scheel zal zien?’
‘Nee, waarschijnlijk niet, hoewel ik niets kan garanderen. De tumor zorgt voor
druk op de vochtkussens rondom de hersenen. Die druk veroorzaakt je hoofdpijn.
De extra druk op je gezichtscentrum zorgt voor dubbele visie. Je hersenen slagen er
niet meer in de beelden van je twee ogen samen te voegen. Wat we kunnen doen is
een gaatje maken in de vliezen om zo de druk te verminderen.’
‘Dat werkt?’
‘Dat werkt meestal.’
‘Meestal?’
‘Er zijn altijd risico's. In het gunstigste geval heb je na een week nergens last meer
van, al zul je nog regelmatig terug moeten komen voor controles. In het ernstigste
geval komen we erachter dat het erger is dan ik nu op de scans kan zien en ga je een
hele zware tijd tegemoet.’
Weer de spiegel. Morgen krijg ik een piercing in mijn hoofd, denkt ze. Ze kan het
zich nauwelijks voorstellen, het is zo ontastbaar vergeleken met de rijtjes in haar oor,
kleine spleetjes die er van een afstand uitzien als ondiepe putjes. Maar er is diezelfde
hoop weer een compleet mens te worden. Ze heeft al eens haar handen langs haar
hoofd gelegd, haar haar afschermend, om zich een voorstelling te kunnen maken van
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een kaal hoofd. Ze zou zichzelf niet herkennen, haar lichaam was nog altijd meer
bepalend dan de briljantjes.
Ze dwingt zichzelf aan andere dingen te denken. Dit is niet het tijdstip voor angsten.
Maar ze kan het nauwelijks meer helpen dat haar hoofd in de spiegel die oproept. Je
hoofd, je gezicht, dat ben je zelf, meer dan welk ander lichaamsdeel ook, zo
verschrikkelijk als je daar aangevallen wordt. Een navelpiercing, misschien is dit het
juiste moment om daar eens over na te denken. Ze tilt haar hemd een beetje op,
probeert zich een ringetje voor te stellen, of wellicht toch een haltertje. Het lukt niet,
haar gedachten trekken langs haar lichaam omhoog. Lichaam, alles heb ik gedaan
om je tot mijn vriend te maken, je verzorgd en gevoed, geliefkoosd en bemind,
sieraden heb ik je gegeven, en nu dreig je me te verraden.
Vierendertig jaar is ze nu. Dat is niet oud, het is helemaal niet raar om op deze
leeftijd nog een haltertje in je navel te laten zetten. Bovendien, ze zou best pas dertig
kunnen zijn, kijk maar naar haar handen. Zoals zij zijn er zoveel in het leger van
voorzichtige hedonisten.
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Die houden het het langste uit. Ze moet niezen - zo voorzichtig mogelijk, anders gaat
haar neus weer open. Het lukt, maar de kriebel blijft. Ze kneedt haar neus een beetje,
het gaat over. Op de tast pakt ze het potje met nachtcrème en laat er twee vingers in
verzinken. Het spul is wit, ze wrijft het net zo lang uit tot het weg is, over haar kin,
haar wangen tot vlak onder haar oogleden. Ze vraagt zich af of nachtcrème in het
gaatje in haar neus zal helpen. Het potje zegt niets over ontsmettende werking. Wie
weet zijn er merken die dat wel doen, speciaal voor mensen met piercings. Ze moet
sowieso eens een ander merk proberen, eentje uit tubes, dat is stukken makkelijker.
Dan kun je twee dotten op je wangen leggen en zit je niet meer met die resten crème
die onder je nagels kruipen.
Ze wou dat er een crème bestond die tumoren doet slinken, net als vettige poriën
en meeëters. Dat klinkt zoveel veiliger dan bestraling en chemotherapie. Daar zou
ze nu niet aan denken. Iets anders. Daarnet lukte het zo aardig. Onvoorstelbaar hoe
je een tienjarig gezwel in je hoofd totaal kunt vergeten, omdat er een beetje bloed
opwelt uit het litteken van een piercing. Ze opent haar andere oog. Nu staan er voor
haar twee Brenda's die elkaar grotendeels overlappen. Ze stelt zich voor hoe zich
tussen die twee een gesprek ontspint.
‘Morgen gaat het gebeuren.’
‘Ja.’
‘De verlossing van tien jaar hoofdpijn.’
‘Ja.’
‘Waarom ben je dan toch zo bang?’
‘Ik weet het niet.’
‘.’
‘Jij weet het toch ook niet?’
‘Nee.’
De twee Brenda's leven keurig parallelle levens, ze staren haar evenwijdig aan,
willen beiden van niets weten. Ze zou zo graag willen dat de ene Brenda haar piercings
weer insteekt, haar hemd inwisselt voor het zwarte jurkje en de jonge nacht indwaalt
op jacht naar rumoer, terwijl de andere alle pijn bijeenraapt om zich te rusten te
leggen. Zo is het niet. Beide Brenda's zullen het mes tegemoet lopen, in hoop en
vrees, in de wetenschap dat slechts een van hen het zal overleven.
Nog een laatste maal buigt ze voorover, één oog weer gesloten, haar neus bijna
tegen de spiegel aan. Geen nieuw bloed meer, wel nog een gezwollen rand. Langzaam
buigt ze terug, ziet alle afwezige briljanten en ringetjes, het golvende haar, de smalle
lippen in de kleur van doorbloed vlees, een gezochte twinkeling in de ogen. Ze zucht
even, meer in intentie dan hoorbaar, draait zich dan om, loopt weg van haar gezicht
om tussen de lakens op zoek te gaan naar een nacht.
Milaan, januari 1999
Christian Jongeneel
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Ten slotte
Interview met Kees Versteeg

Kees Versteeg

Het tegenovergestelde van een cliché - zo definieert Kees Versteeg het door hem
beoefende genre van het aforisme. Versteeg heeft er duizenden geschreven. Hij
publiceert zijn aforismen in Passionate en hij draagt ze regelmatig voor op Rotterdam
TV. Daarnaast ontwikkelde hij een workshop aforismen schrijven. Dit najaar is een
uitgebreid aforismenproject van start gegaan, in een samenwerkingsverband tussen
Passionate en Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001. Versteegs workshop zal er een
centrale rol in spelen.
Kees Versteeg (1959) is zo'n tien jaar geleden begonnen met aforismen schrijven.
Versteeg: ‘Ik had toen de bedoeling om 650 aforismen te schrijven ter gelegenheid
van het 650-jarig bestaan van Rotterdam, het beruchte mislukte feest in 1990. Omdat
er uiteindelijk geen mogelijkheid was ze ergens te publiceren, ben ik met dat project
opgehouden. Ik had echter wel de smaak te pakken. Wat ik aantrekkelijk vind aan
aforismen is dat ze een nieuw perspectief op de werkelijkheid bieden. Het is een
uitdaging om met heel weinig woorden een verrassende uitspraak te doen. Vaak
bevat een aforisme een paradox, iets tegenstrijdigs. Ze moeten in ieder geval zo kort
mogelijk zijn, liefst niet langer dan één regel. Als je echt iets te melden hebt moet
dat ook genoeg zijn.’
Versteegs aforismen hebben vaak een filosofisch karakter: Op de hei is iedereen
een humanist, of Overschrijd de grenzen van het fatsoen alleen met smaak. Anderen
zijn vooral humoristisch: Sommige dwergen zijn zo verbitterd dat ze in de bioscoop
expres achter je gaan zitten. Versteeg: ‘Het enige echte criterium is dat er een nieuw
inzicht geformuleerd wordt op een korte en krachtige manier. Dat kan diepzinnig
zijn, maar het kan net zo goed om te lachen zijn. Het leven is nu eenmaal een
tragi-komedie. Een aforisme heeft iets spiritueels: de wil om nieuwe dimensies te
verkennen. De meeste mensen leven met vaststaande waarheden. De aforist probeert
juist aan die waarheden te tornen.’
Van een aforistische traditie in Nederland is nauwelijks sprake, hoewel bekende
auteurs als Gerrit Komrij, Simon Carmiggelt en Cees Buddingh' ze geschreven
hebben. Versteeg: ‘Je ziet dat het genre veel meer leeft in landen als Engeland en
Duitsland. Dat heeft ermee te maken dat ze daar een sterkere traditie hebben op het
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gebied van reclame en comedy. Met het schrijven van puntige one-liners kom je al
snel in de buurt van het aforisme.’

Reacties
Sinds Versteegs aforismen in Passionate worden afgedrukt merkt hij dat ze aanslaan.
Hij krijgt regelmatig reacties, vooral van jonge lezers. Diverse opkomende schrijvers
in Rotterdam hebben zich door hem laten inspireren en zijn zelf aforismen gaan
schrijven. Een aantal van hen - Pieter Vreugdenhil, Peter de Groot - hebben hun
aforismen in Passionate gepubliceerd. Zelf werd Versteeg benaderd om wekelijks
op Rotterdam TV aforismen voor te dragen.
Versteeg: ‘Het is natuurlijk mooi om te zien dat er navolging komt. Daar wilde ik
iets mee doen. Passionate had inmiddels een eigen Internetsite opgezet, en de redactie
kwam met het verzoek om een aforismencursus voor de site te schrijven. Ik vond
dat wel een goed idee, maar ik wilde niet dat het te schools zou worden. Het moest
iets speels hebben, net als het genre zelf. Ik heb toen een workshop ontwikkeld. Rond
die tijd was bekend geworden dat Rotterdam Culturele Hoofdstad van Europa zou
worden. We zijn toen met
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RCH 2001 gaan praten. Samen hebben we het aforismenproject opgezet.
‘Ik geloof trouwens dat het project op het juiste moment komt, want er gebeurt
eindelijk wat in Rotterdam. Ik heb jarenlang het gevoel gehad dat ik in mijn eentje
bezig was, of beter gezegd met een paar enkelingen zoals ook bijvoorbeeld Paul van
der Schoor. Verder had je niks in Rotterdam, op een paar wat bekendere schrijvers
na. Maar er is iets aan het veranderen. Ik ben erg onder de indruk van al het jonge
artistieke talent dat er op dit moment hier rondloopt: Steven Verhelst, Ayatollah
Musa, Michelle van Dijk om er een paar te noemen. Dit talent heeft nog geen
machtsposities weten te veroveren, maar dat zou wel eens heel snel kunnen gaan
gebeuren. ik voorzie de opkomst van een Europees georiënteerde schrijversgeneratie.
Zo zie ik Passionate ook het liefst: een Europees georiënteerd literair blad met wortels
in de stad Rotterdam. In dat kader past de samenwerking voor het aforismenproject
met RCH 2001 natuurlijk perfect.’

Het project
Inmiddels is het zover: het aforismenproject ging onlangs van start onder de titel
Edelstenen Schrijven. Versteeg: ‘Het project omvat verschillende onderdelen. Op
de website van RCH 2001 zal het voor bezoekers mogelijk zijn een ‘digitale
ansichtkaart’, voorzien van een aforisme, te versturen naar een relatie. Op dezelfde
website is ook een forum te vinden waarin bezoekers kunnen debatteren over actuele
culturele kwesties, naar aanleiding van een prikkelende aforistische stelling. Natuurlijk
kunnen ze hun mening kenbaar maken door middel van een aforisme.
‘Verder wordt op de site van Passionate de workshop aforismen schrijven geplaatst.
Dat zal in fases gebeuren. Op dit moment worden vooral richtlijnen en tips gegeven
voor de beginnende aforist. Het is bijvoorbeeld van belang dat hij allerlei valkuilen
weet te vermijden, het gevaar van meligheid of het intrappen van open deuren ligt
altijd op de loer. In de loop der maanden zal de workshop steeds interactiever worden;
de bezoeker krijgt niet alleen de mogelijkheid eigen aforismen in te sturen, ik ga ze
ook beoordelen. Iedereen krijgt een reactie, wat hopelijk stimuleert om steeds betere
aforismen te schrijven. De cursus biedt daarnaast een historisch overzicht met alle
uitblinkers in het genre: van Plato tot Oscar Wilde, en natuurlijk de hedendaagse
aforisten.’
Versteeg heeft nog meer ideeën om aforismen te verspreiden. Het is één de
voordelen van het genre, je kunt het op van alles toepassen. ‘Misschien trekken er
binnenkort via de KPN lichtkrant bij de Erasmusbrug ook dagelijks aforismen voorbij.
RCH 2001 heeft dat tot onderdeel gemaakt van een voorstel aan KPN. Mogelijkheden
om ook iets met WAP en SMS te doen worden nader bekeken. Verder zou ik graag
eens een aforistisch toneelstuk willen schrijven, zoals Oscar Wilde dat gedaan heeft.
Dat zou ik samen met enkele van de nieuwe aforisten in Rotterdam kunnen doen. Ik
hoop ook nog eens de cursus geschikt te maken voor middelbare scholen, bijvoorbeeld
via CD-Rom. Het aforisme kan een speelse ingang zijn tot de literatuur. Scholieren
krijgen toegang tot allerlei schrijvers op een leeftijd waarop ze nog helemaal geen
zin hebben in dikke boeken. Wat dat betreft is het aforisme helemaal van deze tijd:
het is snel, geestig en toegankelijk. En je kunt ze overal laten opduiken.’
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Edelstenen Schrijven:
www.rotterdam01.nl
www.passionate.nl
Erik Brus
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Over de medewerkers
Jan de Bas
('64) is historicus, docent en dichter. Twee recente publicaties zijn De muis die
even brulde - de EVP 1981-1991 ('99) en de kinderdichtbundel Verboden voor
kettingzagen ('99). Momenteel werkt hij aan een boek over Sinterklaas en de
protestanten: Een mijter zonder kruis - het Sinterklaasfeest in protestant-christelijke
bladen 1945-2000.
Samir el Gamal
('74) is in Voorhout geboren als zoon van een Marokkaanse vader en Nederlandse
moeder. Hij studeerde sociale geografie; tegenwoordig draait hij plaatjes op feesten.
Hij publiceerde in gekopieerde blaadjes in zijn woonplaats Utrecht, dit is de eerste
keer dat hij gedrukt verschijnt.
M.L. Lee
(ps./ alter-ego) ('70) woont in Vlaardingen en debuteerde in december '99 met Het
boek Estee bij uitgeverij Podium. Hij houdt van Amerikaanse fictie en
no-nonsense-literatuur, lezen, wandelen met zijn bejaarde hond en beoefent sinds
zijn jeugd verschillende vechtsporten.
Jack Nouws
('60) maakte in '97 zijn officiële debuut met De gemonteerde vrouw. Het vervolg
daarop, De honden van Sines, moet in 2001 verschijnen. Hij publiceerde in ter ziele
gegane bladen als Sic, De XXIe Eeuw, Zoetermeer en Vrijstaat Austerlitz. Voor het
voortbestaan van Passionate wordt nu gevreesd.
Rashid Novaire
('79) won in '96 de El Hizjra Literatuurprijs voor proza en poëzie. Hij debuteerde
in '99 bij uitgeverij De Geus met de verhalenbundel Reigers in Caïro. Dit voorjaar
drong hij door tot de finale van de NPS Cultuurprijs 2000.
Qst.
('81) Is momenteel zijn roman Onlosmakelijk verbonden aan het afronden. Mensen
hebben de miserabele eigenschap om hem hierbij te storen. Vooral kinderen uit zijn
straat zieken hem onophoudelijk. Het is niet meer dan zelden dat hij met zijn hoofd
tegen een betonnen muur staat te beuken. Desalniettemin schrijft hij de ene mooie
zin na de andere.
Duncan Sarkies
(Nieuw-Zeeland, '70) geniet in zijn geboorteland grote bekendheid als schrijver,
acteur en regisseur. Hij schreef het scenario voor de films Saving grace en (samen
met zijn broer Robert) Scarfies. Het in dit nummer opgenomen verhaal is afkomstig
uit zijn bundel Stray thoughts and nose bleeds ('99). Deze bundel is gebaseerd op
Sarkies' succesvolle gelijknamige theatershow.
Paul van der Schoor
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('61) is journalist en schrijver van korte verhalen en twee romans. Momenteel
‘slokt’ het werk hem op, maar ideeën voor een nieuwe roman borrelen reeds aan de
oppervlakte. Daarnaast werkt hij aan een scenario voor een korte film.
Jean-Marc van Tol
('67) behoorde op de middelbare school tot de literaire ‘bent’ die diverse malen
door Ronald Giphart is beschreven. Hij studeerde Nederlands maar besloot stripmaker
te worden. Samen met John Reid en Bastiaan Geleijnse is hij verantwoordelijk voor
de cartoonreeks Fokke & Sukke. De in dit nummer opgenomen strip ‘Zonder jou’ is
gebaseerd op het gelijknamige gedicht van Jack Nouws.
Kees Versteeg
('59) is aforist. Samen met Passionate en Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001
lanceerde hij onlangs het aforismenproject Edelstenen Schrijven. Zie ook p. 50-51.
Christina Vreeswijk
('73) studeerde vorig jaar af op Nederlandse taal- en letterkunde in Leiden. Ze
werkt als journaliste voor het uitgaansmagazine Het Leids Verzetje.
Frans van Zoelen
('55) werkt in de haven van Rotterdam. Loopt lange afstanden en schrijft korte
verhalen. Allengs dreigt dit zich om te draaien: de verhalen worden steeds langer en
de afstanden korter. Zal binnenkort een aantal uitgeverijen benaderen met de vraag
hem te overtuigen waarom zijn eerste verhalenbundel bij hen uitgegeven moet worden.
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Oude nummers
Onderstaande nummers kunt u bestellen bij Stichting Passionate, tel: 010 276
26 26. Prijs per nr. fl. 8,20 (1994-1996), fl. 13,20 (incl. verzendkosten), maar
indien u zich abonneert een GRATIS nummer naar keuze.
Gekopieerd literair maandblad passionate 1994-1996 nog 11 nummers zeer
beperkt leverbaar.
jaargang 04 | nummer 01 | januari/februari 1997
uitverkocht

jaargang 04 | nummer 02 | maart/april 1997
zeer beperkt leverbaar

Aat Ceelen, Theo Verhaar, A. Moonen, Nomi Ben-David, Yorgos Dalman, Marc
van Biezen, Frans Vogel, Peter Swanborn over Leo Vroman en C.O. Jellema.
jaargang 04 | nummer 03 | mei/juni 1997
leverbaar
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Rien Vroegindeweij over Bob den Uyl; Briefwisseling Giel van Strien en Peter
Swanborn over literatuur en tijdgeest; Thomas Verbogt, Ivan Strpka, Harmen Lustig,
Yorgos Dalman, Peter Swanborn over Richard Wilbur, Ciaran Carson en Lavina
Greenlaw.
jaargang 04 | nummer 04 | juli/augustus 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 04 | nummer 05 | september/oktober 1997
uitverkocht

jaargang 04 | nummer 06 | november/december 1997
beperkt leverbaar

Theo Verhaar, Jan Seveke, Jeroen Mettes, Thomas Verbogt, Klaas de Wit, Christian
Jongeneel, Richard Dekker, Yorgos Dalman, Kees Versteeg.
jaargang 05 | nummer 01 | januari/februari 1998
leverbaar
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filmspecial: Theo van Gogh, Herman Brusselmans, Jan Baeke, Jaap Scholten, A.
Moonen, Thomas van Aalten, Petra van der Ree, Christian Jongeneel, Peter Swanborn;
Erik Brus over Michael Haneke; Yorgos Dalman over Jörg Buttgereit.
jaargang 05 | nummer 02 | maart/april 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, Christian
Jongeneel over Björk.
jaargang 05 | nummer 03 | mei/juni 1998
uitverkocht

jaargang 05 | nummer 04 | juli/augustus 1998
beperkt leverbaar
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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 05 | nummer 05 | september/oktober 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, Niels Carels.
jaargang 05 | nummer 06 | november/december 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 06 | nummer 01 | januari/februari 1999
leverbaar
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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 06 | nummer 02 | maart/april 1999
beperkt leverbaar

Aat Ceelen, Daphne Buter, Qst., Yorgos Dalman, Leo Stilma, Christina Vreeswijk
over Willem Elsschot, Jan Oudenaarden, Christian Jongeneel, Henk Houthoff.
jaargang 06 | nummer 03 | mei/juni 1999
uitverkocht

jaargang 06 | nummer 04 | juli/augustus 1999
leverbaar
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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 06 | nummer 05 | september/oktober 1999
beperkt leverbaar

Theo Verhaar 1954-1999, Kees Versteeg over de geschiedenis van het aforisme,
Menno Wigman, Harmen Lustig, Daniël Bras, Dennis Rijnvis, Joris Dane, Christian
Jongeneel over Jewel en Leonard Cohen.
jaargang 06 | nummer 06 | november/december 1999
leverbaar

Interview met MC Brainpower; poëzie van Raymond Carver; OChristian Jongeneel
over de universele mythe van Star Wars, Heleen Groenendijk en Mariette van Muijen
over rappoëzie, Thomas van Aalten, Jeroen Mettes, Jan de Bas, Arnold Jansen op
de Haar.
jaargang 07 | nummer 01 | januari/februari 2000
leverbaar
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Filmverhaal van Nick Cave, interview met Mark Hendriks, August Hans den Boef
over Kuifje, Rien Vroegindeweij over Rimbaud, Jacob van Duijn, Don Duyns, Steven
Verhelst, Ron Elshout, Ingmar Heytze.
jaargang 07 | nummer 02 | maart/april 2000
leverbaar

Voorpublicatie: prozadebuut Thé Lau, interview met Stef Kamil Carlens van Zita
Swoon, Renzo Verwer over literatuur en reclame, Joris Moens, Daniël Dee, Hanneke
Eggels, Henk Houthoff, Michelle van Dijk.
jaargang 07 | nummer 03 | mei/juni 2000
leverbaar

Herman Brusselmans, Serge van Duijnhoven, Thomas van Aalten, Theo van Gogh,
Don Duyns, Steven Verhelst, Ayatollah Musa, Thijs Kramer, Michelle van Dijk,
Erik van der Hoeven over voetbalstrips, Christian Jongeneel over voetbaljournalistiek,
Martin Dekker over voetbalcommentaar.
jaargang 07 | nummer 04 | juli/augustus 2000
leverbaar
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Dennis Cooper: verhaal en interview, Boris Ryzji, Jorg Schellekens over Hollywood
en arthouse, Jeroen Overduin, Dennis Rijnvis, Paul van der Schoor, Said El Haji,
Feico Houweling, Peter de Groot.
jaargang 07 | nummer 05 | september/oktober 2000
leverbaar

Geen Daden Maar Woorden 2000 special. Interviews met De Kift en Ingmar Heytze,
column van Joost Zwagerman, strips van Barbara Stok en Jeroen de Leijer, verhalen
van Steven Verhelst en Michelle van Dijk, poëzie van Ingmar Heytze, toneeltekst
van Paul Feld.
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In het volgende nummer: Weldon Kees corner

Een gedeelte van het jan-feb 2001 nummer zal gewijd zijn aan de Amerikaanse
cultdichter Weldon Kees. Met bijdragen van Serge van Duijnhoven, Bernlef, Peter
Swanborn en Jan Eijkelboom.
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